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Bizottsági hatáskör

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságának

2022. szeptember 26-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat  a  Budakalász,  Budai  út  26.  (Sóbarlang)  bérlemény
felújítási költségeinek bérbeszámítására

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Készítette: Romcsek Gábor vagyongazdálkodási ügyintéző

Viza Zsuzsanna beruházási csoportvezető

Egyeztetve: dr. Deák Ferenc jegyző           

Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző

Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Előterjesztés
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E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat  a  Budakalász,  Budai  út  26.  (Sóbarlang)  bérlemény  felújítási
költségeinek bérbeszámítására

Tisztelt Bizottság!

Somos-Pávai Zsuzsanna e.v. 2015. február 1-től bérli  a Budakalász Város Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő 2011 Budakalász,  Budai  út  26.szám alatti 60 m2-es udvari
bejáratú pincehelyiséget sóbarlang üzemeltetése céljából.

2022.  szeptember 19-én kérelmet nyújtott  be,  hogy a bejárati  ajtót  kicseréltethesse, mert
rosszul záródik, el van vetemedve ezáltal nem megfelelő a hőszigetelése.

A beruházás várható költsége:

Bejárati ajtó ára: 164.900 Ft
Szállítás:   12.490 Ft
Munkadíj:   63.500 Ft
Összesen bruttó: 240.890 Ft

Továbbá  engedélyt  kérnek  az  irattár  felőli  kb.  2-3  m2-es  gipszkarton  fal  tőzeggyapottal
történő szigeteléséhez, melynek költsége bruttó 20.000 Ft.

Javasoljuk,  hogy a Budakalász  Város Önkormányzat  kizárólagos tulajdonában lévő 2011
Budakalász,  Budai  út  26.szám  alatti  (Sóbarlang)  ingatlanon  végzett,  Somos-Pávai
Zsuzsanna  e.v.  által  finanszírozott  felújítás  befejezésekor,  a  benyújtott  számlák  alapján
Budakalász Város Önkormányzata az elvégzett beruházás összköltségét, maximum bruttó
260.890  Ft-ot  beszámíthatja  12  hónapra  elosztva  Somos-Pávai  Zsuzsanna  e.v.  bérleti
díjába.

Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 18/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése és 2. § szerint:

„7.§ (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a bérlő – a bérbeadó által igazolt –
beruházás költségeit bérbeszámítás útján érvényesítheti. Bérbeszámítás a bérlő által a
bérleti szerződés alapján fizetendő bérleti díj mértékéig tudható be, a bekerülési összeg
lejártáig,  határozott  idejű  szerződés  esetén  legfeljebb  a  határozott  idő  lejártáig.  A
bérbeszámítási megállapodásról a 2. § (1) bekezdés szerinti bérbeadói jogokat gyakorló
dönt.

2. § A bérbeadói jogok gyakorlása 

a) pénzügyi kötelezettségvállalást nem érintő esetben a polgármestert,
b) évi  nettó  5.000.000  Ft  értékhatárig  a  Budakalász  Város  Önkormányzatának

Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát (továbbiakban: PGB) saját hatáskörben,
c) évi nettó 5.000.001 Ft-tól a Képviselő-testületet illeti meg.”
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Kérem a Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottságot,  hogy az előterjesztést  tárgyalja  meg és  a
határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Budakalász  Város  Önkormányzatának Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottsága  – a  képviselő-
testület  által  átruházott  hatáskörben  -  úgy  dönt,  hogy  az  Önkormányzat  kizárólagos
tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Budai út 26.szám alatti (Sóbarlang) ingatlanon végzett,
Somos-Pávai Zsuzsanna e.v., bérlő által finanszírozott - bejárati ajtó csere, és az irattár felőli
kb. 2-3 m2-es gipszkarton fal tőzeggyapottal történő szigetelése -  felújítás befejezésekor, a
benyújtott  számlák  alapján  Budakalász  Város  Önkormányzata  az  elvégzett  beruházás
összköltségét, maximum bruttó 260.890 Ft-ot beszámítja 12 hónapra elosztva Somos-Pávai
Zsuzsanna e.v.bérleti díjába.

Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága felhatalmazza a
polgármestert a fenti tartalmú megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

Budakalász, 2022. szeptember 20.
Kóder György

          bizottság elnöke
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M E G Á L L A P O D Á S

amely Budakalász Város Önkormányzata Pénzügyi  és Gazdasági  Bizottságának .…/2022.  (…..) számú
határozata alapján létrejött egyrészről:
Budakalász  Város  Önkormányzata (2011  Budakalász,  Petőfi  tér  1.  adószám:  15730961-2-13,
képviseletében: Dr. Göbl Richárd polgármester), mint Bérbeadó,
másrészről:
Somos-Pávai  Zsuzsanna e.v.  (székhely:1104  Budapest,  Kéknyelű  u.  12.  I/5,  statisztikai  nyilvántartási
szám: 66914433960423101, adószám: 66914433-1-42), mint Bérlő, együttesen Szerződő felek között az
alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal: 

1.  Szerződő  felek  egybehangzóan  megállapítják,  hogy  a  Bérlő,  Budakalász  Város  Önkormányzata
kizárólagos tulajdonát  képező,  Budakalász,  Budai  út.  26.sz.  alatti  60 m2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló ingatlan tekintetében 2015. február 1. napjától bérleti jogviszonyt létesített. 

2. A Bérlő által elvégzett és a Bérbeadó által elismert, a bérlemény rendeltetésszerű használatára alkalmas 
állapotához szükséges munkálatok a benyújtott számlák alapján:
Bejárati ajtó ára: 164.900 Ft
Szállítás:   12.490 Ft
Munkadíj:   63.500 Ft
Gipszkarton fal szigetelése:   20.000 Ft
Összesen bruttó: 260.890 Ft

Összes felújítási munka költsége: maximum bruttó 260.890 Ft számítható be a bérleti díjba. 

3. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a nem lakás céljáró szolgáló ingatlan rendeltetésszerű
használathoz  szükséges  munkálatok  költségeit  12  hónapos  bérbeszámítás  útján  Budakalász  Város
Önkormányzata viseli. 

4. A bérbeszámítás feltétele, hogy a felújítási munkákról a Bérlő által Bérbeadónak kiállított áfás számláját
Bérlő a Bérbeadó részére benyújtja.

5. A költségek megtérítése bérbeszámítás útján történik.

6. A havi bérleti  díj  bruttó összege……………  Ft/hó. A bérbeszámítás összege:  12 hónapon keresztül
2022. ………………..1-től 2023. …………………-ig a bérleti díj ………….. Ft.
7.  A  Bérlő  kijelenti,  hogy  a  bérbeszámításra  tekintettel  a  Bérbeadóval  szemben  az  általa  elvégzett
értéknövelő beruházások megtérítése iránt igényt nem támaszthat. 
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Iktatószám: 1/……………/2022.
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Szerződő  felek  a  jelen  megállapodást,  elolvasás  és  értelmezés  után,  mint  akaratukkal  mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Bérlő  tudomásul  veszi,  hogy  jelen  Szerződés  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-sa alá tartozó adatait a Bérbeadó honlapján
köteles közzétenni.

Budakalász, 2022. 

      Bérbeadó részéről:              Bérlő részéről:

………………………………….                                        ………………………………….
          Dr. Göbl Richárd                                        Somos-Pávai Zsuzsanna e.v.            
              polgármester           

Kapják: 1 pld. Bérlő
1 pld. Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi Osztály
1 pld. Irattár
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