
Felelős: Józsefilĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20I6.junius 13.

2.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási K<izpont Ztt.-t ahatźlrozat 1.) pontja szeńnti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyzo előtt egyoldalú
kĺitelezettségvállalásinyi|atkozatal'áirźsźttvźiLaIjaaleendőbérlő..

Felelős: Józsefurĺrosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazđálkođásiigazgatőja
Hataľidő: 2016.július 3 1.

A Bizottsdg létszáma _ Gondos Judit távozásával - 12 főre változott.

Napirend 4.4. pontja.. Äz orszátggyűlés Hivatala béľbevételi kéľelme a Budapest VIII.
kerület, József krt. 43. szám a|attÍ üľes, tinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa
szolgáló helyiségre :. =

Előterjesztő: Farkos ors - vagłongazdálkodási igazgató

Viiľiis Tamás
4.4-es napirend vittĺját megnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képÝiselőnek.

Jakabfy Tamás
Nemľég volt a képviselő-testületi ülésen a versenyeztetési szabá|yzatllk vá|toztatásénak a
vitája, ami abból állt, hogy á||amhánartási szervezetekkel, amikoľ bérlőként jelentkeznek,

akkor egyszenisített feltételeket tudnak adni bizottsági eseti dtjntésre. Most ez az első ilyen
eset, amikoľ ilyen dĺĺntésnek ameghozata|źltakésnilnek, feltéte|ezte azt, hogy nem a levegőbe
gyáľtották ezt a szabá|yzat-vźtltoztattst, hanem mar réges-ľég folyamatban vannak ilyen
taĺgyalasok, és lehetett tudni, hogy például ez a helyiség maĺ két éve ilyen eljarás alatt van.
Első kérdése, hogy soroljfü fel pontosan azokat,a pontokat, amelyekben eltémek a
versenyeztetési szabályzatnakafőszabá|yától, itt az Aht. szewezet miatt, van ebből egy ptr,
ami eleve bele van foglalva ahatźlrozati javaslaba, kérdezi' hogy vannak-e olyan pontok,
amelyek nincsenek ahatározati javaslatba foglalva, de eltérés a versenyeztetési szabályzattő|.

Viirös Tamás
Kĺisz<ini a kérdést, megadja a szőt Farkas oľsnek.

Farkas oľs
Nem a veľsenyeztetési szabályzat mőđosítĺását érinti ez, hanem a bérbeadási rendeletet

módosították e szeľint. osszesen 3 olyan pont van, ahol eltéľés vaÍI az általánosan elfogadott
standaľd szerződésmíntźůloz képest. k egyk az iĺfláciő alka|maz'źsą tekintettel aną hogy
az orszźągyÍilés Hivata|a kérte, neki nincs ara módją hogy a szerződés iđőtartaIma a|att

eltéľjen a fixen megállapított bérleti díjtól' úgy ítélték meg, hogy ennek olyan tizleti hatěsa a
jelenlegi inflációs számok mentén nem vfuható, hogy az elkcjvetkezendő két évben ebből

komolyabb gazdasźryi hźúrźny étje az onkomranyzatot, ezért eú. befogadtlák. A másik ilyen
javaslata az orszźrygyűlésnek a kaľbantartlási kötelezettségnek a kérdése volt, itt úgy
állapodtak meg az országgyíiléssel, és eľről tesznek javaslatot a szerződésben, hogy mivel az

40



oľszaggytĺlés nem tud vállalni olyan jellegű felújítási kötelezettséget, amit a bérlőnek a
lakást<jrvény szerint vállalnia kell, ezért egy áta|ány megfizetésével megfizeti a bérbeadónak
aztavé|e|mezhető költséget, ąmi ę7ą1u11azidőszakalatt váĺhatóan jelentkezni fog. Személyes
megítélése szerint valamivel az országgyu|és ezt ftiltil tervezte az onkormźnyzatjavĺĺra. A
haľmadik eltérés azok az orszíggyűlési törvényből vonatkozó törvényi kötelezettségek, amit a
bérlőnek kötelessége megjelentetni aszerzőđésben, ez a szerződés tarta|mźú nem befolyásolja,
mert a Ptk. alapvetően rendelkezik ezeLĺľő| az esetekĺő|. Az országgyu\ési törvényhez
alkalmazkodva stilisztikai javítasok, amik nem befolyĺłsoljak Ĺizletileg a szerződésnek a
tarta|mtń.

Viirtis Tamás
Megadja aszót Jakabff Tamas képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ktiszöni, hogy ezeket elmondta. Nyilván már két éve folytatj źl< ezeket a targyalásokat,
feltéte|ezi, hogy amikor ezt a szabźt|yzatot vá|toztatták, és erre rákérdezett, mtn akkor is el
tudtfü volna ezeket mondani. Egyelőre hagyjĺík eń. a témát' és ugorjanak źt a bérleti díj
kérdésére, ez a helyiség azért nem tiľes, nem azért, mert ne lenne rá kereslet, feltételezi, hogy
a József körúton kivették volna az utóbbi két évben, hanem egyszertien azért, mert mĺĺr több
mint két éve nem adják ki, niert váľjĺĺk ennek a szituíciónak. a megoldódását. Így most
kialakult az,hogy 279133 forint a szźmitott bérleti díj, és mivel nekik mar kiesett két évnyi
bérleti díjuk, nem gondolja, hogy indokolt Ieĺlne az, hogy jelentősen lefelé térjenek el ettől a
bérleti díjtól, 160 ezer forint, ki'rülbeliil 40%-ka| a számított béľleti díj alá.keľĹi|nek ezze| az
engedménnyel, ami biztos, hogy nem indokolt, miíľ csak azért sem, mert elég nagy kiesett
bérleti díjuk van az utóbbi két éwől, és nyilván még a helyiség állapota is romlott azőta.
Javasolja, hogy a számított bérleti díjon hagyj ak jőváezt a bérbeadást.

Vöľös Tamás
Bar nem tart1a magát a Jőzsef köruti ingatlanpiaci he|yzet szakértőjének, de azért a József
körut és általában a nagykörutnak azingat|anpiacihe|yzeteegyźita|étn nem olyan rózsás, mint,
amit Képviselő Úr elmondott. Közhelyszámba megy, hogy az elmúlt 20 évben az ingatlanok
értéke meruryit esett, és a struktúnda a körutaknak általában hogyan vá|tozott meg, és ha
végigsétál Képviselő Ur csak a József körúton, akkor láfui fog egy csomó olyan helýséget,
ami nem önkoľmĺínyzati tulajdonban van, és mégis iiresen á||, ő óvatos lenne ezekkel a
sommás kijelentésekkel. Azéľt szerette volna ezt horzźúerni, hogy rLe az maradjon meg a
jegyzőkcinyvben' hogy a kerület legértékesebb, legcsodálatosabb ingatlanáról beszélnek, mert
ez tátv o|róI sincsen így. Megadj a a szőt Farkas oľsnek.

Farkas Ors
Az ok, amiért javaslatot tesznek az a|acsonyabb bérleti díjra" az, hogy az országgyulés
Hivatala közfeladatot |áLt e|, nyilván nem eshet ugyanaz aIá az elbírálás alá, mint egy
profitorientá|t gazďasági tírsaság. Itt ebben a helyiségben nem iizleti tevékenységet fog
folýatni a bérlő, hanem közfeladatot fog ellátni. Emiatt javasoljfü (a saját ľendeletfü ennél
alacsonyabb bérleti díjat is engedé|yezne) a bérlő áltď meghaüĺľozottat elfogadni.

Vtiľtis Tamás
Megadj a a szőt Jakabfu Tamrís képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Megismétli, két éve iiľesen źlL| ez a helyiség, mert jelentkezett a bérlő, és nem tudta kivenni,
emiatt nem volt rď1ta az Ĺĺres helyiség-listan sem, két évig, ha valaki ki akaľta volna venni,
valami gazdaságí tĺírsaság, akkor sem tudta volna kivenni, mert nem szerepeltették az tires
heIyiség-listan. Ismételheti Vörös Tamás Képviselő Úrnak az e|óző napirendi pontban
elmondott érvelését a szĺĺmított értéken töľténő bérbeadásról, de mindenki hallotta, mindenki
űgy szavazott, ahogy akkor szavazott, véleménye szerint az a minimum, hogy a számított
bérleti díjon adjfü ki, még ekkor is, ezt a kétévnyi ex-lex állapot által okozott bérleti díj
kiesést elbukta az onkormźnyzat. Módosítóként szeretné az e|őző javaslatát feltenni. 

.

Viiľiis Tamás :

Rendben. Bármilyen meglepően harlgzlk, az onkormányzat rengeteg kérdésben differenciál a
kérelmezőknek a személye, jellege és funkciója ktjzĺjtt, akárcsak a közterĹileti hasznosításnál
egészen más vonatkozik mondjuk egy kőrhźz, vagy egy szociális intézmény kéľésére, mint
egy forproťlt szetvezetére. Rĺadásul tényleg nem akaĺja lębecsülni a HIV-HAT NoN STOP
Kft.-nek az országban betcilttitt jelentőségét és szeľepét, de egyvalami biztos, az országgý|és
Hivatala ilyen szempontból egészen más elbíľálást érđemel, és ha nem is érdemel, de más
elbírálás alá esik automatikusan. Közfeladatot lát el, és olyan igényeket elégít ki, ami
Magyarországon az áI|amigazgatás mfüodését lehetővé teszi. Szeretné felhívni a figyelmet,
hogy számtalan olyan esetben, amikoľ állami szerv kért az onkoľmányzattő| bizonyos
szolgá|tattlsokat, vagy bizonyos kérvényekkel élt akáĺ tulajdonĺól, akáÍ paĺkolóhelyről, akkoľ
a Bizottság más elbírálts a|á vette, ha a Munkaügyi Hivatal szeretne parkolóhelyeket, mint az,
hogy ha XY Kft., azért, meľt ha nem így jáľnak el, akkoľ valamilyen módon akadźllryozaźkaz
á||anigazgatás műk<jdését. Lehet azt monđani, hogy mindent kérjenek piaci aläpon. de
nyilván fordítva se ań"vźrják el, hogy amikoľ az onkormányzat valamilyen kérelemmel él
adott esetben, akkor úgy tekintsenek rá, mint ha egy Kft. kérné. Ittkozpénz egyik zsebből a
másik zsebbe torténő pakolásaról van szó, |ehet azt mondani, hogy az onkormĺínyzat külön
gazdálkodik, ám ebben az esetben is, és olyan szerĺezetek esetében is, amiket egész
egyszertĺen hasznosnak vélneĘ adnak például bérleti díj kedvezményt, bizonyos ingatlanok
esetében. Az onkormźnyzat ig-enis differenciál, igenis megnézi,hogy azadott szervezet mivel
foglalkozik, és olyan fuszabást ad, ľiíadiĺsul ebben a konlaét esetben nem lát semmiféle olyan
indokot, amit Képviselő Úľ elmondott, hogy elképesztően rosszul járna azonkormanyzat, sőt
aztlétja, hogy egy biĺos partner. Eey l(ft. esetében ezt sokszor nehezen tudjak elmondani, de
az országgytĺlési Hivatal ÍLemaz a bérlő, aki el fog tiĺnni fél év múlvą hanem ďapvetően egy
biztos partner, és kivesz egy ingatlant finoman szólva is vállďhatő aÍért. Kéri, hogy ne
tegyenek úgy, mint ha az XY Kft. és az országgytĺlési Hivatal ugyanolyan funkcióval és
tĺĺľsadalmi haszonnal lenne jelen a keriiletben, mert ez nem igaz. További kérdés, hozzászőLźs
hlźnyában vitźú lezarja. Először Jakabff Tamás Képviselő Ur módosító indítvanyát teszi fel
szavazásra, mely szerint a Bizottsźg számított nettó havi bérleti díj, azaz 279.|33,- Ft
<isszegen járuljon hozzá a Budapest VIII. keľĹilet, József krt. 43. szźlm a|atti, 36694l0/NI
helyľajzi szźtmoĺnyilviíntaľtott, utcai bejaratú, ftildszintęn (87 fiĄ és a pinceszinten(68 m2),

összesen l55 rŕ nagyságú terÍileten elhelyezkedő, tiľes, önkormányzati tulajdonú, tizlet, iroda
megjelölésiĺ ingatlan bérbeađasah oz az országgyíilés Hivatala részśre.

MegĺíIlapítja, hogy a Bizottság 4 igen, 8 nem, 0 tartózkodással a módosító indítvĺányt
elutasította.
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6f8 If0I6. (vI. 1 3.) sz. Város gazdálko d á si és Pénzü gyi B izotts áłg határ ozata
(4 igen,8 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el Jakabs Tamás
módosító indítványát, mely szerint a szĺmított nettó havi bérleti dij, azaz 279.733,- Ft
összegen jĺíruljon hozzá a Budapest vlil. kerÍilet, József kľt. 43. szátm a|atti,36694l0/NI
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, utcai bejaľafu' Íijldszinten (87 m) és a pinceszinten (68 ď),
összesen 155 m2 nagyságú teriileten elhelyezkedő, tiÍes, önkoľmanyzati tulajdonú, tizlet, iroda
megj elölésű ingatlan bérbeadásához az országgyúlés Hivatala részére.

Vöriĺs Tamás
Szavazźsrabocsátjaazercdetíhatźtrozatí javaslatot:

A Varosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIil. keľület, Jĺízsef krt. 43. szám alatti,3669410lN 1 helyrĘi
szźtmoĺ nyilvantaľtótt, utcai bejárat,tl, Íiĺfrlszinten (87 ftÔ és a pinceszińten (68 m2),

összesen |55 mf nagyságú teľĹileten elhelyezkedő, üres, önkormanyzati fiilajďonú, tizlet,
iroda megjelĺjlésű ingatlan bérbeadásĺĺhoz az orszźlggýlés Hivatala részére, a tényleges
haszná|ő megbizatźsĺínak megszűnéséig teľjedĺĺ időszakĺa, iľoda céljara, 160.000,- F{hó
+ AFA bérlcti díjon, 53.543,- Ft/hó + Áp.ł. kĺĺzuzemi díj (szemétszállítasi, víz. és
csatornadíj, villany- és géaszoIgá|tatás dija) áta|źtny megállapitźlsźpa| oly módon, hogy a
bérlő a bérleti díjat utólag, atźtrgyhőt követő hónap 15. napjáig kötęles megfizetni.

Felelős: Józsefrĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20l6.junius 13.

2.) hozzájáral, hogy a Budapest VI[. kerĺilet, József krt. 43. szźnl a|atti, 36694l0lNI
he|ytajzí szĺmon nyilvĺĺntartott, utcai bejĺíratú, tinkormanyzati tulajdonú iĺzlet, iľoda
megielölésű ingatlan tekintetében a bérleti jogviszony első huszonnégy hónapjában ne
kertiljcln érvényesítésre a bérleti díj inflációs emelése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo ntZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6.június 1 3.

3.) hozzájárul, hogy az onkormźnyzatval|aljaa Budapest VIII. keľütet, József krt. 43. sz,źml

alatti, 36694/0/NI he|yrajzi sziímon nyilvlĺntaĺott, utcai bejáĺatĹl, ĺinkormányzati
fulajdonú ilz|et' iroda megjelölésií ingatlan tekintetében a karbantaľtási, felújítási
munkálatok elvégzését, melynek ęllentételezéseként a bérló 25.317,- Ft/hó + AFA
átalányđíjatfizet, melynek megfizetéséľe a bérleti díj teljesítésére vonatkoző szabźiyokaz
irányadók.

Felelős: Józsefuarosi Gazdĺílkodasi KözpontZĺ. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatźrlđó: 20 1 6. június 1 3.

43



4.) az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgźiő helyiségek bérbeadásĺnak
fęltételeiről szóló 35l20I3. (vI.20.) ĺinkormányzati rende|et 14. $ (4) pontja a|apján
eltekint az ővađék fizetési kötelezettségtől.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hataridő: 20l6.jťmius 1 3.

5.) az onkormźnyzattulajdonában álló nem lakás cétjara szolgáló helyiségek bérbeadásĺáĺrak

feltételeiről szóló 35l20l3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. $ (5) c) pontja ďapjan
eltekint akozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuáĺosi Gazdálkodási K<izpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016.junius 1 3.

6.) felkéľi a Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a bérleti szerződés megkötésére a
hatźr ozat 1 - 5 . ) pontj aiban fo glalt tartalmi elemek fi gyelembevételével.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZtt. vagyorlgazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 2016.július 3 1.

Vłiriis Tamás
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen, 2 nem,I tartőzkodással a hatáĺozatot. elfogadta.

629ĺ2016. (VI.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 2 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest \IIII. keľĺilet, Jőzsef krt. 43. száľľl alattí,3669410lNI he|yrĄ3i
számon nyilvántaľtóü, utcai bejĺáratu, fřjldszinten (87 mf) és a pinceszinten (68 m2),

összesen 155 m2 nagyságú területen elhelyezkedő, üľes, ĺinkoľmanyzati tutajdonú, iizlet,
iroda megielöIésiĺ ingatlan bérbeadĺásrĺhoz az Orszźlggyulés Hivatala tészéte' a tényleges
hasznáIő megbízatźsának megszĺĺnéséig terjedő időszakrą iroda céljrĺra, 160.000,- Ft/hó
+ Áre. bérleti díjon, 53.543,- Ft/hó + ÁFA k<iztizemi díj (szemétszállítási, víz- és

csatornadíj, villany- és gazszolgá|tatźs đíja) źńalány megállapitÁsáva| oly módon, hogy a
béľlő a béľleti díjat utólag, atźrgyhőtkĺjvető hónap 15. napjáig kĺjteles megfizetni.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodĺási Közpo ŃZrt.va1yongazdálkodasi igazgatőja
Hataridő: 2016.junius 1 3.

f.) horzájárul, hogy a Budapest VIII. keľtilet, József kÍt. 43. szám alatti, 36694l0ĺNI
he|yrajzi sziímon nyilvríntaľtott, utcai bejaľatú, önkormĺĺnyzati tulajdonú tizlet, iĺoda
megielcilésiĺ ingatlan tekintetében a bérleti jogviszony első huszonnégy hónapjában ne

kerüljon érvényesítésre a bérleti díj inflációs emelése.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodĺási KözpontZrt. vagyongazdálkodasi ígazgatőja
Hatáľidő: 20|6.június 1 3.
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3.) hozzäjárul, hogy az onkormáĺyzat váltalja a Budapest VIII. kerület, József kľt . 43. szám
alatti, 36694l0lN| he|yrajzi számon nyilvrĺntartott, utcai bejáratű, ĺinkoľmanyzati
tulajdonú üzlet, iroda megjelĺilésű ingatlan tekintetében a kaľbantartĺási, felújítási
munkálatok elvégzését, melynek ellentételezéseként a béľlő 25.3|7,- Ft/hó + AFA
átalánydíjat fizet, melynek megfizetésére a bérleti díj teljesítésére vonatkoző szabá|yok az
irányadók.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíľidő: 2016.június l 3.

4.) az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljrĺľa szollgźiő helyiségek bérbeadásrínak :

feltételeiről szóló 35120|3. (vI'20.) tinkormányzati rendelet t4. $ (a) pontja a|apjźn
eltekint az őv ađék fi zetési kcitel ezettségtő l.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺĺzpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.június l 3.

5.) az onkormányzatfulajdonában á1ló nem lakĺís céljára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásanak
feltételeirő| sző|ő 35l20I3. (VI.20.) önkoľmĺĺnyzati rendelet l7. $ (5) c) pontja a|apján
eltekint akozjegyzÍ| előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nýlatkozatmegtéte|éto|. -

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási ígazgatőja
Hatrĺridő: 20l6.junius t3.

6.) felkéri a Józsefvĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a bérleti szerzódés megkötésére a
hatźlrozat 1 -5.) pontj aiban foglalt taľtalmi elemek figyelembevételével.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđo: 201 6. i úlius 3 l .

Napiľend 4.7. pontja: A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 7. fszt. 1. szám alatti,
36446 l0 l Nl helyľajzi számrĺ ůizlethelyiség elidegenítése
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodási igazgató

Vöľiis Tamás
4.7-es napiľend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtJakabfu Tamĺĺs képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Jől|átja, hogy a Gyulai Pál utcában alig tĺibb mint fel éve bérli ezt a helyiséget, aki most meg
szeretné venni? Mert hajól látja, ilyen esetekben nem szokták még eladni.

Vörös Tamás
Megadja a szőt Faľkas orsnek.

F'arkas oľs
Képvise1ő Úr jól |átja. A saját ľendeletiik 3 hónapot kdt ki eľre, annak megfelel a vételi
kérelem.

45


