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A  döntésre az SZM.SZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási  es  Közterület-hasznosítási Bizottság 

Az SZAISZ szerint véleményezi: - 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonát képezi a  Budapest  VIII. kerület, Teleki László tér  5.  földszint  1.  szám alatti,  35135/0/A/1 
helyrajzi számú  79  tn2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség, 
amely az ingatlan-nyilvántartásban raktár besorolással szerepel. 

A  társasházban összesen  48  db albetét került kialakításra, amelyből önkormányzati tulajdonban van  2 
db albetét, mind a  2  clb nem lakás céljára szolgáló helyiség. Az önkormányzati tulajdoni hányad 
309/10.000.  Az épület nem szerepel a bontásra kijelölt ingatlanok listáján. 

A  helyiséget a Teleki Szerelvény Szaküzlet Kft. (székhely:  1081 Budapest,  Kun utca  7.;  adószám: 
27334816-2-42;  cégjegyzékszám:  01 09 354581;  képviseli: Farkas Jenő ügyvezető) bérli a  2021. 
január 27-én kelt bérleti szerződés alapján.  A  bérlő a helyiség birtokába a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4) 
bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét gyakorló polgármester  465/2020.  (XII.17.) számú határozata alapján 
jutott pályázati eljárás nyerteseként.  A  fenti határozatban a polgármester úgy döntött, hozzájárul a 
Teleki Szerelvény Szaküzlet Kft.-vel (székhely:  1081 Budapest,  Kun utca  7.;  adószám:  27334816-2-
42;  cégjegyzékszám:  01 09 354581;  képviseli: Farkas Jenő ügyvezető) a  Budapest  VIII. kerület, 
Teleki László tér  5.  földszint  1.  szám alatti, 35135M/A/1 helyrajzi számú  79 ml  alapterületű, utcai 
bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében történő bérbeszámítási 
megállapodás megkötéséhez is a bérbeadóra tartozó felújítási munkák költségének bérleti díjba 

Á. 



történő bérbeszámításához  48  hónap alatt  799.897,-Ft  (nettó  629.840,-Ft  +  170.057,-Ft  ÁFA) 
összegben. Egyidejűleg felkérte a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a bérbeszámítási 
megállapodás megkötésére.  A  végrehajtásra nyitva álló határidő  2021.  január  31.  volt. 

A  bérbeszámítási megállapodás a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. oldaláról felmerült 
adminisztrációs hiba miatt nem került megkötésre, ezért javasoljuk az ismételt hozzájárulás 
megadását a bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az önkormányzati tulajdonú üres helyiség nyilvános pályázaton történő bérbeadásához bérbeadói 
döntés szükséges, mely a tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja bérbeszámítási megállapodás megkötésére irányuló döntés meghozatala. 

A  helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet igényel, ami a  21105  címen a helyiség bérbeszámítás 
előirányzatán biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  4.  pont  4.1.1.  alpontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiség elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyise bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati 
rendeletben, valamint a  Budapest  Józsefvárosi Onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tulajdonosi 
hatáskörökben. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021. (1.29.)  Kormányrendelet I. §-a értelmében a Kormány 
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdet ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

A  Képviselő-testület  248/2013.  (VI.19.) számú határozatának (a továbbiakban:  Kt.  határozat)  34. 
pontja értelmében a bérlő kérelme alapján a Bizottság hozzájárulhat a bérbeadót terhelő munkálatok 
költségének a bérlőt terhelő helyiség bérleti díjba történő beszámításához.  A  bérbeszámítás útján 
érvényesíthető tényleges (igazolt) költségek elfogadásáról a Bizottság dönt. 

A  jelen pont szerinti hozzájárulás esetén az írásbeli megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 
abban az esetben köthető meg,  ha: 
a) a bérlő az elvégezni kívánt bérbeadót terhelő munkálatok költségét előzetesen tételes költségvetés 

benyújtásával hitelt érdemlően igazolja 
b) az épületen végzendő munkálatokhoz a társasházi alapító okirat vagy szervezeti és működési 

szabályzatának ilyen értelmű kikötése esetén a társasházi közgyűlés hozzájárult; 
c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén azok elvégzésére jogerős és végrehajtható 

építési (létesítési) engedély birtokában kerüljön sor; továbbá a bérlő vállalja a használatbavételi 
engedély megszerzését, 

d) a bérlőnek a munkálatokról való megállapodáskor az Önkormányzattal vagy a bérbeadó 
szervezettel szemben nem áll fenn lejárt bérleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal összefüggő 
tartozása; 

e) a bérlő vállalja, hogy a bérleti szerződés mellett közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló 
nyilatkozatot tesz a saját költségén, amennyiben erre a bérleti jogviszony alatt még nem került 
sor. 



A Kt.  határozat  37.  pontja szerint a költségek beszámításának feltételei a következők: 
a) a bérbeadói jogkör gyakorlója jóváhagyásával a bérbeadó szervezet is a bérlő közötti írásbeli 

megállapodás megkötése a munkálatok műszaki tartalmáról, a várható költségeiről, a 
beszámítható költségek legmagasabb mértékéről és időtartamáról, és a munkálatok elvégzésének 
határidejéről, 

b) a bérbeadó szervezet az elvégzett munkákat jegyzőkönyvben leigazolja, 
c) a bérlő a bérleményben elvégzett munkálatok összegéről a bérbeadó szervezet igazolását követő 

15  napon belül számlát nyújt be a bérbeadó szervezethez. 
d) a bérlő által kiállított általános forgalmi adómentes számla esetén a bérbeszámítás a bérleti díj 

nettó összegével szemben lehetséges, 
e) számla kiállítására nem jogosult bérlő esetén az engedélyezett felújítási munkákhoz szükséges 

vásárolt anyagokról és szolgáltatásokról az Önkormányzat nevére szóló számlákat nyújt be az 
elszámoláshoz, 

fl  számla kiállítására jogosult bérlő estén a bérlő tovább számlázza az elvégzett és a leigazolt 
munkáról az összeget az Önkormányzat részére, 

g) a benyújtott számláknak a számviteli  es  adójogszabályoknak meg kell felelniük. 

A Kt.  határozat  39.  pontja szerint a bérleti díjba beszámítható költségeket úgy kell meghatározni és 
havonta levonni a bérleti díjból, hogy a munkálatok elvégzése után fizetendő bérleti díjba 
beszámítható költségek—  ha  a bérbeadói jogkör gyakorlója másként nem dönt — az alábbiak szerint 
térüljenek meg a bérlők számára, figyelembe véve, hogy a megállapodás időtartama nem tarthat 
tovább a bérleti jogviszony lejáratánál: 
a) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és egyéni vállalkozó bérlö 
esetében legfeljebb  4  év alatt, 
b) magánszemély bérlők esetében legfeljebb  3  év alatt. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  ...n021. (v.....)  számú 
határozata 

a  Budapest  VIII., Teleki László  ter 5.  szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeszámítási megállapodásinak ismételt jóváhagyásáról 

A  képviselő-testület 

I.)  hozzájárul  a  Teleki Szerelvény Szaküzlet Kft-vel (székhely:  1081 Budapest,  Kun utca  7.; 
adószám:  27334816-2-42;  cégjegyzékszám:  01 09 354581;  képviseli:  Farkas  Jenő ügyvezető)  a 
Budapest  VIII. kerület, Teleki László tér  5.  földszint  1.  szám alatti,  35135/0/A/1  helyrajzi 
számú  79 m2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
tekintetében történő bérbeszámitási megállapodás megkötéséhez  es a  bérbeadóra tartozó felújítási 
munkák költségének bérleti díjba történő bárbeszámításához  48  hónap alatt  799.897,-Ft  (nettó 
629.840,-Ft  +  170.057,-Ft  ÁFA) összegben. 

2.)  felkéri  a Budapest  Józsefvárosi önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t  a  határozat  1.)  pontja szerinti bérbeszámítási megállapodás megkötésére.  Az 
elszámolás feltétele, hogy  a  bérlő  a  felújítási munkákat elvégezze  is a  benyújtott számlák alapján 
a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  Ingatlanszolgáltatási irodája leigazolja  a  teljesítést. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2.)  pont esetében  2021.  július  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 

Budapest, 2021.  május  10. 

Kovács Ottó 
igazgatósági elnök 
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