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408/2022. (IX.14.) 

 

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 118. fsz. 2. szám alatti üres, nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására és bérbeszámítási megállapodás 

megkötésére 
 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

408/2022. (IX.14.) számú határozata 

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

a Budapest VIII. kerület, Baross utca 118. fsz. 2. szám alatti üres, nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadásáról és bérbeszámítási megállapodás megkötéséről 

 

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület, Baross utca 118. fsz. 2. szám alatti 

35488/0/A/22 hrsz.-ú, tulajdoni lapon 25 m
2
 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti 

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához Ökrös Tiborné egyéni vállalkozó 

(székhely: 1083 Budapest, Losonci tér 2. 8/35.; nyilvántartási szám: 51770756; adószám: 

68454069-1-42) részére határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével 

lakossági kisipari tevékenység céljára, 30.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi 

és különszolgáltatási díjak összegen. 

 

2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Baross utca 118. fsz. 2. szám alatti 35488/0/A/22 

hrsz.-ú, tulajdoni lapon 25 m
2
 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadásához Ökrös Tiborné egyéni vállalkozó (székhely: 

1083 Budapest, Losonci tér 2. 8/35.; nyilvántartási szám: 51770756; adószám: 68454069-

1-42) határozott időre, 2027. december 31. napjáig, lakossági kisipari – fodrászat, 

pedikűr – tevékenység céljára a csökkentett 37.425,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + 

közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen. 

 

3.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület Baross utca 118. fsz. 2. szám alatti 35488/0/A/22 

hrsz.-ú, tulajdoni lapon 25 m
2
 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás 

céljára szolgáló helyiségre bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez Ökrös 

Tiborné egyéni vállalkozóval (székhely: 1083 Budapest, Losonci tér 2. 8/35.; 

nyilvántartási szám: 51770756; adószám: 68454069-1-42), valamint a fenti bérbeadóra 

tartozó felújítási munkák költségének bérleti díjba történő bérbeszámításához 

1.272.271,- Ft + ÁFA összegben. A bérbeszámítási megállapodás 48 hónapra történő 

megkötésével 47 hónapig havonta 26.506,- Ft + ÁFA, míg a 48. hónapban 26.489,- Ft + 

ÁFA összegben számolható el a felújítási költség.  

 

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti 

szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) 

önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő 

óvadék megfizetését, valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú 

kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő. 
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5.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 3.) pontja szerinti bérbeszámítási megállapodás 

megkötésére. Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat elvégezze és a 

benyújtott számlák és a helyszíni bejárás alapján a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Zrt. Ingatlanszolgáltatási Irodája leigazolja a teljesítést. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 1.-3.) pontok esetében: 2022. szeptember 21., 4.-5.) pontok esetében: 2022. november 30. 

 

 


