
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
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Eloterjesztd: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. ..................sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag 2022. marcius 23-i 

ulesere

Targy: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor u. 36. szam alatti nem lakas 
eeljar a szolgalo helyisegre vonatkozo berbeszamitasi megallapodas megkotesere

Eloterjesztd: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

Keszitette: Nagy Laszlo referens
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg szukseges.

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 
tulajdonat kepezi a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor u. 36. szam alatti 36492/0/A/4 
helyrajzi szamu tulajdoni lapon, 27 m2 alapteruletu, (ires, utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg, amely az ingatlan-nyilvantartasban iizlet megnevezessel szerepel.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaga a 150/2021. (IX.15.) szamu 
hatarozataban a berlemenynek - tires helyisegkent - Opitz Tonias egyeni vallalkozo 
(szekhely: 1052 Budapest, Karoly kbrut 4. 3. emelet 10/A.; nyilvantartasi szam: 10141070; 
adoszam: 64530749-2-41) reszere iroda celjara, hatarozatlan iddre, 30 napos felmondasi idd 
kikbtesevel, 55.000,- Ft/ho + AFA berleti dijon, valamint koziizemi es kulbnszolgaltatasi dijak 
bsszegen berbeadta. A berleti szerzodes 2021. oktdber 25. napjan megkotesre keriilt.

Opitz Tomas egyeni vallalkozo berbeszamitasi kerelmet terjesztett eld, melyhez csatolta a 
MAREK Festek Kft. valamint Vierg Gabor egyeni vallalkozo (alanyi AFA mentes) arajanlatat 
brutto 425.050,- Ft bsszegben.

Az Ingatlanszolgaltatasi Iroda a beadott arajanlatok alapjan 301.217,- Ft + Afa, bsszesen 
382.545,- Ft bsszeg berbeadora tartozd munkak elszamolasara tett javaslatot az alabbi 
reszletezes szerint:

gipszkarton elbtetfal keszitese: 70.866,- Ft
felujito festes keszitese: 134.646,- Ft

- a munkalatok anyag kbltsege: 95.705,-Ft
Berbeszamitasi javaslat bsszesen (brutto): 301.217,- Ft

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottsag jaruljon hozza az Ingatlanszolgaltatasi Iroda altal 
javasolt 301.217,- Ft + Afa, bsszesen: 382.545,- Ft felujitasi kbltsegberleti dijba 14 honap alatt 
tbrtenb beszamitasat, es a berbeszamitasi megallapodas megkoteset Opitz Tomas egyeni 
vallalkozoval (szekhely: 1052 Budapest, Karoly kbrut 4. 3. emelet 10/A.; nyilvantartasi szam: 
10141070; adoszam: 64530749-2-41) amennyiben a kerelmezo a megallapodas megkoteset 
kbvetben a felujitasi munkakat elvegzi es a benyujtott szamlak alapjan az Ingatlanszolgaltatasi 
Iroda leigazolja a teljesitest.



A berbeszamitasi megallapodas 14 honapra torteno megkotesevel 13 hdnap alatt havonta brutto 
27.324,- Ft, a 14. honapban brutto 27.333,-Ft dsszegben szamolhatd el a felujitasi koltseg.

II. A beterjesztes indoka

A berbeszamitashoz berbeadoi dontes sziikseges, amely dontes meghozatalara a tisztelt 
Bizottsag jogosult.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A hatarozati javaslat elfogadasa penziigyi fedezetet igenyel, ami a 2022. evi koltsegvetesrol 
szolo 6/2022. (11.24.) onk. rendelet 5.1. melleklete szerint a 21105 cimen biztositott. A 2022-es 
evre a helyisegek felujitasat brutto 47.358.300,- Ft osszegu fedezet biztositja. A fedezetbol a 
2022-es evben meg nem keriilt dsszeg lekotesre.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet

A Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 4. pont 4.1.1. alpontja alapjan a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag dont az Onkormanyzat tulajdonaban 
allo nem lakas celjara szolgalo helyiseg elidegenitesenek felteteleirol szolo onkormanyzati 
rendeletben, az Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok elidegeniteserol szolo onkormanyzati 
rendeletben, az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasanak felteteleirol szolo onkormanyzati rendeletben, valamint a Budapest Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasardl szolo 
onkormanyzati rendeleteben meghatarozott tulajdonosi hataskorokben.

A Kepviseld-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozatanak (a tovabbiakban: Kt. hatarozat) 
34. pontja ertelmeben a berlo kerelme alapjan a Bizottsag hozzajarulhat a berbeaddt terheld 
munkalatok koltsegenek a berldt terhelo helyiseg berleti dijba torteno beszamitasahoz. A 
berbeszamitas utjan ervenyesitheto tenyleges (igazolt) koltsegek elfogadasarol a Bizottsag 
dont.

A jelen pont szerinti hozzajarulas eseten az irasbeli megallapodas (a tovabbiakban: 
megallapodas) abban az esetben kothetd meg, ha:
a) a berlo az elvegezni kivant berbeaddt terhelo munkalatok koltseget elozetesen teteles 

koltsegvetes benyujtasaval hitelt erdemlden igazolja;
b) az epiileten vegzendo munkalatokhoz a tarsashazi alapitd okirat vagy szervezeti es 

mukodesi szabalyzatanak ilyen ertelmu kikotese eseten a tarsashazi kozgyiiles hozzajarult;
c) a hatdsagi engedelyhez kotott munkalatok eseten azok elvegzesere jogerds es 

vegrehajthatd epitesi (letesitesi) engedely birtokaban keriiljon sor; tovabba a berlo 
vallalja a hasznalatbaveteli engedely megszerzeset,

d) a berlonek a munkalatokrdl vald megallapodaskor az Onkormanyzattal vagy a berbeado 
szervezettel szemben nem all fenn lejart berleti dij es ehhez kapcsolodd dijakkal 
osszefuggo tartozasa;

e) a berlo vallalja, hogy a berleti szerzodes mellett kozjegyzo elott egyoldalu 
kbtelezettsegvallalo nyilatkozatot tesz a sajat kbltsegen, amennyiben erre a berleti 
jogviszony alatt meg nem keriilt sor.

A Kt. hatarozat 37. pontja szerint a koltsegek beszamitasanak feltetelei a kovetkezok:
a) a berbeadoi jogkor gyakorldja jdvahagyasaval a berbeado szervezet es a berlo kozotti 

irasbeli megallapodas megkotese a munkalatok miiszaki tartalmardl, a varhato koltsegeirol, 
a beszamithato koltsegek legmagasabb mertekerol es idotartamarol, es a munkalatok 
elvegzesenek hataridejerol,

b) a berbeado szervezet az elvegzett munkakat jegyzokonyvben leigazolja,



c) a berlo a berlemenyben elvegzett munkalatok osszegerol a berbeado szervezet igazolasat 
koveto 15 napon beliil szamlat nyujt be a berbeado szervezethez;

d) a berlo altal kiallitott altalanos forgalmi addmentes szamla eseten a berbeszamitas a berleti 
dij netto osszegevel szemben lehetseges,

e) szamla kiallitasara nem jogosult berlo eseten az engedelyezett felujitasi munkakhoz 
sziikseges vasarolt anyagokrol es szolgaltatasokrol az Onkormanyzat nevere szolo 
szamlakat nyujt be az elszamolashoz,

f) szamla kiallitasara jogosult berlo esten a berlo tovabbszamlazza az elvegzett es a leigazolt 
munkarol az osszeget az Onkormanyzat reszere,

g) a benyujtott szamlaknak a szamviteli es addjogszabalyoknak meg kell felelniuk.

A Kt. hatarozat 39. pontja szerint a berleti dijba beszamithato koltsegeket ugy kell meghatarozni 
es havonta levonni a berleti dijbol, hogy a munkalatok elvegzese utan fizetendo berleti dijba 
beszamithato koltsegek- ha a berbeadoi jogkor gyakorloja maskent nem dont - az alabbiak 
szerint teriiljenek meg a berlok szamara, figyelembe veve, hogy a megallapodas idotartama nem 
tarthat tovabb a berleti jogviszony lejaratanal:
a) jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezd szervezet es egyeni vallalkozo berlo 

eseteben legfeljebb 4 ev alatt,
b) maganszemely berlok eseteben legfeljebb 3 ev alatt.

A Kt. hatarozat 24. pontja szerint a fizetendo netto berleti dij egy honapra juto osszege nem 
lehet kevesebb, mint az Onkormanyzat altal tarsashazi kozos es egyeb koltsegkent kifizetett 
dsszeg, ideertve a IV. fejezet alkalmazasanak esetet, tovabba barmilyen, a berleti dijat erintd 
kedvezmeny esetet.

Fentiek alapjan kerem a tisztelt Bizottsagot, hogy donteset meghozni sziveskedjen.

Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga .../2022. (III. 23.) 
szamu hatarozata

a Budapest VIII. kerulet, Brody Sandor u. 36. szam alatti nem lakas eeljar a szolgalo 
helyisegre vonatkozd berbeszamitasi megallapodas megkoteserol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet Brody Sandor u. 36. szam alatti 36492/0/A/4 
helyrajzi szamu tulajdoni lapon, 27 m2 alapteruletu, utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg Opitz Tomas egyeni vallalkozo (szekhely: 1052 Budapest, 
Karoly korut 4. 3. emelet 10/A.; nyilvantartasi szam: 10141070; adoszam: 64530749-2-41) 
berlo altali felujitasahoz (gipszkarton eldtetfal keszitese es felujito festes) es a 
berbeszamitasi megallapodas megkotesehez, valamint a fenti berbeadora tartozd 
felujitasi munkak koltsegenek berleti dijba tortend berbeszamitasahoz 14 honap alatt 
301.217,- Ft + Afa osszegben. A berbeszamitasi megallapodas 14 honapra torteno 
megkotesevel 13 honap alatt havonta brutto 21.515,- Ft + Afa, a 14. honapban brutto 
21.522,- Ft + Afa osszegben szamolhato el a felujitasi koltseg.

2 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berbeszamitasi megallapodas 
megkotesere. Az elszamolas feltetele, hogy a berlo a felujitasi munkakat elvegezze es a 
benyujtott szamlak alapjan a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Ingatlanszolgaltatasi 
Irodaja leigazolja a teljesitest.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja



Hataridd: 2.) pont eseteben 2022. junius 30.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eloterjesztes eldkeszitojenek javaslata a 
kozzetetel modjara: a honlapon.

Budapest, 2022. marcius 18.

Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

Keszitette: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Leirta: Nagy Laszlo referens
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