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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. szeptembeľ 4-i üléséľe

Tárgy: Pedagĺigusok Szakszervezete Budapesti Szervezete béľbeszámításĺ kérelme a
Budapest VIII. keľüIet, Kenyérmező u.6. szám alatti önkoľmányzati tulajdonú
nem Iakás céljára szolgáló helyĺség vonatkozásában

Eloterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,
v agy ongazdálko dás i igazgatő

Készítętte: Dér Lász|őné ľefeľens
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A dcinté s elfo gadásához e gy szeru szav azattĺlbb sé g szĹiksé ge s.

Bozsik István Péteľ

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes Ísmertetése

+ Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) tu|ajdonatképezó Budapest VIII. kerület, Kenyérmező u. ó. szám alatti,
3461910lAll1 hľsz.-ú, 332 m2 alapterülettĺ, első emeleti nem lakás céljáľa szolgáló helyiség
béľlője a Pedagógusok Szakszervezetę Budapesti Szervezete (székhely: 1081 Budapest,
Kenyérmező u. 6., adőszám: 190|2267-1-42, képviseli: Sinkovicsné Pirigyi Katalin fővaľosi
elnök). A bérlő 1966. októbeľ i7-én határozat|an idejű bérleÍi szeruőd,ést kötött a fenti
helyiség vonatkozásában a Budapest VIII. keľületi Tanács VB. Házkezęlési lgazgatőságával.

Jelenlegi bérleti díja: 195.975,- Ftlhő + ÁFA. A béľlő a helyiséget szakszęľvezeti iľoda cé|jźra
haszntija.

A helyiség azingat|an-nyilvántartásban egyéb helyiség besorolássál szeľepel.

A' vizőtás helyiség után az onkormányzat közos költség fizetési kötelezettsége:
50,464.- Ft/hó.

Nyilvántartásunk szerint a Pedagógusok Szakszervęzete Budapesti Szervezętének}}I7.július
31. napjáig nem áll fenn béľleti díj hátľaléka.

A Pedagógusok Szakszewezetę Budapesti Szervezete a helyiségben villanyszeľelési
munkálatok kapcsán 1.4O5.448,- Ft + ÁFA értékben 2OI7. május 16. napján béľbeszámítási
kérelmet nyújtott be a Józsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez, tekintettel a helyiségben
található elektľomos berendęzések és vęzetékek jelenlegi elavult áIlapotára. Az
Ingatlanszolgáltatási Iľoda a beadott áraján|at alapján bruttó |,784.9|9,- Ft (nettó |'4O5.448,-
Ft + 379 '47l,- Ft ÁFA) osszeg ęlszámolás áratett.javaslatot azalábbi részletezés alapján:

Elektromos szerelések: |.333,448,- Ft + ÁFA
Ęrintésvédelmi méľés jkv. szabvrínyossági felrilvizsgálat: 72.000.- Ft + ÁŕÁ
Osszesen: |.405.448,- Ft + ÁFA
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Javasoljuk aZ Ingatlanszo|ga|tatási Iľoda á|ta| elfogadott, a béľbeadót terhelő bľuttó
1'784,919,- Ft (nettó 1.405,448,- Ft + 379.47|,- Ft Áľ,ł; felújĺtási költség béľleti díjba 10
hónap alatt tciľténő beszámítását, és a bérbeszámítási megállapodás megkötését a bérlővel,
amermyiben a kérelmező a megállapodás megkötését követően a felújítási munkákat e|végzi,
és a benyújtott számlák a|apjttn azIngatlanszo|gáltatétsi Iroda a teljesítést |eigazolja.

A béľbeszámítási megállapodás 10 hónapra történő megkötésévęl havonta I4O'545,- Ft +
ÁFA cisszegben számolhatb el a felújítási költség, a fennňaradó 55.430,- Ft + ÁFA ĺisszeg a
bérlőt terheli bérleti díj fizetési kötelezettségként.

A Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) szttműhatćrozatának34. pontjának megfelelően a
bér|ő az e|végezni kívĺínt munkálatokról a tételes költségvetést benyújtotta' fennáll ő hátra|éka
nincsen, társasházi közgyűlési határozatban foglalt hozzájźru|ásra nincsen sztikség, és a
munkálatok hatósági engedélyhez sem kötöttek. A bérlő a Kt. határozat 34' pontja izeľinti
kozjegyzó elotti egyoldalú kotelezettségvá|lalási nyilatkozatta| a fennálló béľleti szerződése
kapcsán azonban nem rendelkezik, ezért javaso|tközjegyzői okirat bérlo általi elkészíttętése.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás cé|jára szolgáló helyiség tekintetében a béľbeszámitás engedélyezéséhez
bérbeadói döntés szĺikséges, amely döntés meghozata|tra aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk abérbęszámításhoz történő hozzájáruIást, mivel a béľlo a felújítás során elvégzi a
béľbeadóra vonatkozó felújítási munkákat is, ezzel noveli a helyiség értékét' Továbbá a
bérbeszámítási idoszak letelte után a béľlő a tevékenységének végzése közben hosszú távon _
folyamatosanťlzeti a bérleti díjat, amely bevételt jelent a tulajdonos onkormányzat szánára.

A határozati javaslat elfogadása a 2017-2018. évi bérleti díj bevételt negatívan, a
béľbeszámítási idő Szak l eteltét követően pozitiv arl befo lyáso lj a.

A dcĺntés pénzugyi fedezętet igényel, amely az onkoľmányzat2017. évi költségvetésében a
||602 - Helyiség bérleti díj béľbeszámítás címen rendelkezésľe áll'

IV. Jogszabályi ktirny ezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) onkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $
(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) _ e ľendeletben
meghatározott feladaĹ és hatásköľ megosztás szeľint _ önkormányzati bérbeadói döntésre a
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát j ogo sítj a fe l.

A Képviselő-tęstülęt 24812013. (VI. l9.) számú határozatának (a továbbiakban: Kt.határozat)
31. pontja éľtelmében a bérleti díj mértékéľől, és megfizetésének ütemezéséről' vagy
báľmilyen más bérleti díjat érintő kérdésben béľbeadói döntésre van szĺikség a bérbeadással
megbízott vagyonkezelő szervezet javas|atfua az onkoľmanyzat Tulajdonosi/Béľbeadói
jogokat gyakoľló bizottsága dönt.

A Kt' hatźrozat 34. pontja éľtelmében a béľlő kérelme a|apjtn a Váľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság hozzájáru|hat abérbęadót teľhelo munkálatok kciltségének a bérlőt teľhelő
helyi sé g bérleti díj ba töľtén ő b eszámitásélhoz.

A jelen pont szeľinti hozzájárĺl|ás esetén az írásbeli megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) abban az esetben köthető meg, ha:
a) a bérlő az e|végezni kívánt bérbeadót teľhelő munkálatok költségét előzetęsen tételęs

kö ltsé gveté s benyúj tásával hitelt érdemlő en igazo|j a



b)

c)

d)

az épületen végzendő munkálatokhoz a tfusasházi alapító okirat vagy szeľVezeti és
működési szabá"|yzatának ilyen értelmű kikĺjtése esetén attnsasházi közgyűlés hozzájáru|t;
ahatősági engedélyhez kötött munkálatok esetén azok elvégzéséľe jogeros
ésvégľehajtható építési (létesítési) engedély birtokában kerüljön sor; továbbá abér|ő
vál|a|jaahaszná|atbavételiengedélymegszerzését,
a béľlőnek a munkálatokľól való nregállapodáskoľ az ÖrrktrrmányzaLta| vagy a béľbeadó
szewezett'e] szemben nem álI fenn lejárt bérleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal
osszefüggő tarÍozása;

e) a béľlő vćű|a|ja, hogy a béľleti szerzőđés mellett közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyi|atkozatot tesz a saját ktiltségén, amennyiben eÍTe a béľleti
jogviszony alatt még nem került sor.

A Kt. határozat37. ponda szerint a ktiltségek bęszámításának feltételei a kovetkezők:
a) a bérbeadói jogköľ gyakorlója jóváhagyásáva| a bérbeadó szewezet és a béľlő közötti

íľásbęli megállapodás megkötése a munkálatok mtĺszaki tartalmárő|' avárhatő költségeiről,
a beszttmitható ktjltségek legmagasabb méľtékéről és időtartamáról, és a munkálatok
elvé gzésének határidej éről,

b) a bérbeadó szervezet az eLvégzett munkákatjegyzőkönyvben leigazolja,
c) a bérlo a béľleményben elvégzett munkálatok összegéro| a béľbeadó szęrvezetigazo|ástt

követo 15 napon be]ül számlát nyújt be a bérbeadő szervezethęz,
d) a bérlo által kiállított általános foľgalmi adómentes szźlm|a esetén abérbeszttmítás a béľleti

díj nettó összegével szemben lehetséges,
e) sztlm|a kiállítására nem jogosult bérlő esętén az engedé|yezett felújítási munkákhoz

szükséges vásárolt anyagokról és szolgáltatásokľól az onkoľmányzat nevére szóló
szám|tlkat nyújt be az elszźĺmoláshoz,

Đ szám|akići|itásźrajogosult bérlo estén a béľlo továbbszám|ázza az e|végzett és a leigazolt
munkáról az osszeget az Önkorm tnyzat részére,

g) a benyújtott szám|á|<nak a számviteli és adójogszabályoknak meg kell felelniük.

A Kt. határozat 39. pontja szerint a béľleti díjba beszźmithato költségeket úgy kell
meghatáľozni és havonta levonni a béľleti díjból, hogy a munkálatok elvégzése után fizętendő
bérleti díjba beszámítható költségek_ ha a béľbeadói jogkör gyakoľlója másként nem dönt -
az a|ábbiak szeľint térüljenek meg a béľlők számtra, ťrgyelembe véve, hogy a megállapodás
időtartama nem tafthat tovább a béľletijogviszony |ejáratánáI:
a) jogi személy, jogi személyiséggel nem rende|kező szeruezet és egyéni vállalkozó béľlő

esetében legfeljebb 4 év a|att,
b) maganszemé|y bérlők esetébęn legfeljebb 3 év a|att.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen'

Határozati javaslat

.év. (...hó....nap). számú Yárosgazdttlkodási és Pénzügyi bizottsági határozaÍ':

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozztźjlÍrul a Pedagógusok Szakszeľvezete Budapesti Szervezete (székhely:
Budapest, Kenyérmező u. 6., adőszám: |90|2267-1-42, képviseli: Sinkovicsné
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Katalin főváľosi elnök) által bérelt Budapest VIII. keľĺilet, Kenyé rmez(j u. 6. számalatti, 34619/0lAl1l hrsz.-ú, 332 m2 alapteiuletű, önkormányzati ti|ajdonú, ęlső emeleti
nem lakás céIjár'a szolgáló helyiség ťelújĺtásához azza|, ľrogý uerlo a248/20|3. (VI.19.)
szćtmu Képviselo-testrileti határozat.34' pont e) alpontja.'.řint kt>zjegyző előtt egyoldalú
kötęlezettségvállaló nyilatkozat elkészíttetését vállalj a.

Felelős: Józsefirárosi Gazdálkodási Kcizpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatójaHatáridó: 2017. szeptember 4.

2.) hozzltjdrul tovthbá a Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szervezetéve| az t.) pont
szerinti helyiség tekintętében bérbeszámítási megállapodás megkcĺtéséhez és a bérbeadóľa
Í.artoző elektromos berendezések és vezetékek felújításáľa vonatkozó munkak kcĺltségének
bérleti díjba történő bérbesztmitásához t0 hónap alatt bruttó l.784.g1g,- Ft (nettó
1.405.448,- Ft + 379.47I,- Ft Áľe) összegben. Aź ekzámolás feltétele, hogy abér|ő afelújítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott szám|ák alap1an bigazo|ásra
kerüljenek.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőjaHatáľidő: 20|7. szeptember 4.

A döntés végrehajtás át végző szervezeti egység: Józsefuáros i Gazdá|kodási Kcizpo ft Zrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététę| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017. augusztus 29.

BozsÍk Isfván PéÚer
v agy o ngazd ál ko d ás i i gazgatő
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