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Yárosgazdállkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság

Embeľi EľőfoľľásBizottság
Határozati

A

jav as|at a

bizottság számára:

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja

a

Képviselő-testületnek

az

előteľjesztés

mestársvalását.

Tisztelt Képvi selo-testület

!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ĺsmertetése:
A Képviselőtestület 6712013. (II.27.) számíhatźrozatában a Budapest Józsefvárosi onkormányzat
tulajdonában álló Budapest VI[., Práter u. II. szám alatti, 36381 hľsz-ú,cisszesen 6169 m2

alapteľülettĺ iskolaépület, valamint a Corvin Towers Kft tulajdontlban á||ő, de a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat haszoné|vezeti jogával terhelt Budapest VIII., Kisfaludy u' 32-38, 2' emeleti,

36374l0lNf3 hľsz-ú,egyéb helyiség péiyázat útján töľténo béľbeadásáľól dontott. A Képviselőtestület |36120|3. (rV' 17.) számuhatározatźlban a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium aján|atát nyilvánította eredményesnek és egyidejtĺleg döntött a béľlemények- üres

- a Béľlő részéretoľténő béľbeadásáľól határozott időľe.
A Béľlő2015. június 3. napján kérelmet nyújtott be a Kísľalu Kľt-hez, amelyben bérbeadói
hozzájáru|ő nyilatkozatoÍ. kér az ÖnkormányzattőI. A Bérlo és az A|apítvány a Keľesztény oktatásért
(cím: 1089 Budapest' Golgota u. 9.; adőszáma: 18072543-|-42; nyilvántartási száma: Pk.
ingatlanként

6066111995.; képviseli: Majoros Kęnde Csaba elnök) közott 2015. május 26. napjźn létľejött albérleti
szerzódés aIapján bérlő és albéľlő 5 év haÍározott idotaftamľa kötött albéľleti szerzodést, amelyhez

kénk az onkormányzat hozzájźlrulását. Az a|bér|eti szerzodés tfugya az iskolaépület ftildszinti
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helyiségei egy részénekbérbeadása, 523,4 17ý alapterülettel. Albérlő az á|ta|a támogatott oľömhíľ
Ovoda, Altalános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola nevelésĹoktatási céljaira kívánja
albérletbe venni a ftildszinti helyiségeket.

A határozott időtartamra,

15+5 évľekötött

bér|eti szerződés 15' pont 2. és 3. alapjánl.

,,A Szerződő felek rögzitik, hogy a Bérlő által a béľleménybetörténő befogadáshoz, a|bér|etbe
adáshoz, a bérlemények cseréjéhez, a bérleti jog źttruházásához a bérbeadó írásbeli hozzźtjáru|ása'

valamint a Bérbeadó és Béľlő ezze| kapcsolatos íľásos megállapodása (bérleti szerződésmódosítás)
szĹikséges.

A

Bér|ő tudomásul veszi, hogy a további haszĺá|atba (albérletbe) adás kapcsán kizárőIag természetes
személlyel' valamint anemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. ttirvény 3. $ (1) bekezdés 1. pont
szerinti źtláthatő szervezettel kothet szerzódést. Tudomásul veszi továbbá, amennyiben a vele
szerződött fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan vźl|tozźsáll be, amely a|apján mźr
nem minősn| ft|áthatő szervezetnek, köteles vele szemben a béľletiszerzódést azonna|i hatáů|ya|
felmondani. E téný ahasznźiatba (albérletbe) adásľól sző|ő szeruődésben ľ<ĺgzíteniekell. Az előbbiek
elmaradása esetén a Bérbeadó a Bérlővel szemben a béľletiszeruődést azonna|i hatĺllyal felmondhatja.
A bérleménybérleti joga |<lzáĺólag a Bérbeadô hozzájárulása melIett rvházható át másra vagy
cserélhető el természetes személlyel vagy anęmzeti vagyonról sző|ő20|1. évi CXCVI. törvény 3. $
(1)bekezdésbenmeghatározottátllźtthatőszervezeLtel.,,

2015. évben a Bérlő nettó l '525,5od,- Ft havi bérleti ďíjat fizet.2015. május 31-ig fermálló bérleti díj
tartozása bruttó 2.226.709,- Ft, melynek megfizetésére a Béľlő felszólításra került és Táľsaságunk
egyeztetést kezdeményezętt a ber|eti đijtartozźls kiegyeďítésére.A Béľlő a tartozás kiegyenlítésére
ígéretettett.

A

35/2013' (VI. 15.) rendelet 22. s G) bekezdése szeńnt a helyiség albérlętbe adásźthoz akkor lehet
hozzájáru|ni, ha a bér|o az albérletbe adás idejéľeemelt bérleti díjkéntmegfizeti az albér|etbe adott
helyiségrészľeeső emelt bérleti díjat, ame|ynek összegét - a bérleti díj másfélszerese és háromszorosa
között a Képviselő-testtilet hatźlrozza meg.

A fijldszinti 523,4 rĺŕ-esľészľeeső béľleti díj (129.426,-Ftlhô

+

Áfa)

ľŕ:ig."T:";,::.""-"": "',,?i:L1Z: .xlfi:
a háromszoros öšzege: 388..278,-Ftlhó

A bérleti díj alakulása másfélszeres összeg emelésénél:
kétszeres összeg emelésénél:
háľomszoros összeg emelésénél:

i
+

tľ

Áfa

L.59O'fI3,- Ft/hó +Áfa
1.654.926,- Fýhó +

|.784.352'- Ft/hó +

Áfa
Áfa

Javasoljuk a fenti címen lévő épületben található fijldszinti helyiségeket bérlő Szent Benedek
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium és az Alapítvtny a Keresztény oktatásért kozijtt az
albérletbe adáshoz töľténő tulajdonosi hozzájźru|źs megadását a ťoldszinti 523,4 m2 alapteľületű
részre, határozott időľe, öt évre. Javasoljuk, hogy az a|bér|etbe adott teniletre eső bérleti díj
haromszoros szorzóval kerüljön megemelésre, így abérleti dij 1.784.352.-Ftlhő + Afa+ közüzemi- és
ktilön szolgáItaÍási díj ak ö s szegre mó do sulna.

a fenti helyiség albérletbe adásának engedélyezését,és a helyiség
vonatkozóan az a|bérlő részéte készfizető kezesség kikötését is.
Javasoljuk

bérleti dijára

A

Szent Benedek Gimnazium, Szakképző Iskola és Kollégium bérleti szerződésének megszűnése
esetén a befogadott jogi személy a helyiséget cseręelheIyezés és pénzbeli térítésigénye nélktil köteles

kiiiríteni.

Amennyiben

a

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium béľleti szeľződése

cserehelyiség biĺosításikötelezettség mellett szűnik meg' a cserehelyiség megfelelősségénél kizáró|ag
a bérlő vehető figyelembe.

II. A beterjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalfua
ingatlan értéke meghaladja a 100 MFt-ot.

a Képviselő-testĺilet jogosult' tekintettel arĺa,hogy az

m. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az

albéľletbeadással a Bérlő bérleti díja megemelésre keľtil, amely az onkormányzat számára
mivel magasabb bérleti díj bevételhez jlt, amelyből fedezhető azOnkormányzatotteľhelő
közös költsćg ťlzctć,sítchcľ, ćs azon felül plusz jövedelrrret is ercdrrrényez.
előnyösebb,

Az albérletbe adás péĺlzll,gyi fedezetet nem igényel.
rV. Jogszabálý köľnyezet ismeľtetése
Az onkormányzat vagyonárő|, a vagyon feletti ľendelkezési jogok gyakorlásaról szóIó 6612012' (Xn.
13.) szĺámúĺinkormĺínyzatiľendelet 16. $ ab) ponda szerint a Képviselő-testület a tulajdonosi
joggyakorló a 100 millió Ft feletti értékíĺ
Vagyon hasznosításával kapcsolatos döntések meghozata|a
tźngyában.

Az Önkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 3512013. (VI' 20.) számí Budapest Józsefuĺáros onkormányzati ľendelet 19. $ (1) bekezdése

értelmében a befogadáshoz, az albéľletbe adáshoz, a helyiség cseľéjéhezés a bérleti jog túruházáshoz
való bérbeadőihozzájáru|ás szabá|yait a renđelethatźiyba|épésekormaľ fenĺrálló és a rendelet alapjźn
kötött szeľzódésekľe egyarźnt aIkaImaz-ru kell' ha a hozzéĄétulás iľanti kérelmet e rendelet
hatálybalépése utĺínterjesztik elő a hatasköľľel rendelkezóbizottságrészére.

A

(2) bekezdés alapjáĺ a bérbeadói hozzájárulásľól vagy aĺmak megtagadásáró| a hatáskĺirrel
rendelkező bizottság dönt. A (3) bekezdés szerint a béľbeadói hoz.záĄáru|ás feltételekéntkiköthető,
hogy a bérlőnek vállalnia kel|:
a) a szerződés módosításától kezdve megťlzeti aztĺjonnanmegállapított bérleti díjat,
b) ha a szerződés még nem tartalm az i|yen kikötést, hory a bérlő a bérleti díjat a jĺivőben - évente
janurár l-jétől a KSH áital' az e|oző évre vonatkozón kozzétętt fogyasztői áľindcx méľtékével
_
növelve ťlzetimeg,
c) a a 17. $ (4) bekezdésben foglaltközjegyzói okirat a|áirálsát, amennyiben arľa a béľletiszerződés
megkötésekor nem keriilt sor,

d) a mtr beťlzetett óvadék feltöltését az űjonĺan megállapított béľletidij összegének
mértékéig,vagy ba óvadék befizetésére korábban nem került sor
óvadékot megťtzeti,

megfelelő

a 14. $ (7) bekezdés szerint

A

Ręndelet 22. s 0) bekezdése a|apján a befogadáshoz és az a\bér\etbe adáshoz (a továbbiakban:
albéľlet) való bérbeadói hozzájárulásban ki kell kötni, hogy a szerzódés megszűnése esetén a
befogadott személy vagy az albéľlő a helyiséget cseľeelhelyezés és pénzbeli téľítésigénye nélktil
köteles kiiiríteni. A helyiség bérleti dijźra vonatkozőan az a|bér|ő részérekészfizető kezességet kell
kikötni, és elő kell írni 17. $ (4) bekezdésébenmeghatározottközjegyzői okirata|áírástú, amennyiben
az a bérLeti jogviszony létrejöttének feltétele'
(2) A hozzź!árulásban ki kell kötni, hogy ha a béľletiszerződés cserehelyiség biztosítási kötelezettség
mellett sztĺnik meg' a cserehelyiség megfelelősségénél kizárőtaga bér|ő vehető figyelembe.
(4) A helyiség albérletbe adásához akkor lehet hozzájźru|ni' ha a béľlő az a|bér|etbe adás idejéľe emelt
bérleti díjkéntmegfizeti az a|béfletbe adott helyiségrészľe eső emelt bérleti díjat, amelynek összegét
a bérleti díj másfélszerese és háromszorosa között _ a hatásktjľľel ľendelkező bizottság hatźnozzameg'

A

Rendelet 14. $ (7) bekezdés szerint amennyiben a felek a bérlő kezdeményezésérea bérleti

szerződést báľmilyen okból módosítják, a bérlő a már befizetett óvadék ĺisszegét köteles feltölteni a
bérleti szerződés módosításának idĺĺpontjában érvényesbruttó béľletidíj szerint szźlmitottösszegéľe' A
bér|ő a béľletíszerződés módosításának időpontj ában érvényesbruttó béľletidíj szeľinti óvadék
megfizetésére kötelezett, ha óvadék megfizetésérekorábban nem kertilt sor. A Rendelet 19. $ (3)
a|apján a bérlő köteles kozjegyzó előtt egyolđa|úkötelezettségvállalásinyi|atkozataláírni.

Fentiek alapján kérem a Tisĺelt KépviselőtestĹiletet, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését
meghozni szíveskeđjék.

Hatírozatijavaslat
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szźtm.ô Képviselő-testĹileti határozat:

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
1.)

hozzójárul a Szent Benedek Gimnázium, Szak'képző Iskola és Kottégium, bérlő által béľelt
Budapest VIII., 36381 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Pľáteľ u.
11. szám alattta|álhatő, 6169 m2 alapteriiletű, önkormányzatitulajdonú épület fiildszinti 523,4m2
alapterületű részének albérletbe adásźú:rozaz Alapitvtny a Keresztény oktatásért részére.A bérleti
díjat az albérletbe ađott523,4 ĺlŕa|apteruletű részre a jelenlegi bérleti díj háromszorosának
összegén, azaz 388.278,- Ft + Afaĺhő á|Iapitja meg. A hozzájáru|ás megadásával a bérleti díj
összege 1.784.35f,- Ft/hó +

módosul.

Áfa béľletĺ+ közüzemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegró

2.) a hozzź$áru|ás azt követően |ép hatźĺ|yba,amikor a Szent Benedek Gimnázium , Szakképzł5Iskola
és Kollégium a|áirja a bérleti szerzőđésmódosítĺását.
3.) a Szent Benedek Gimnázium, Szakképzo Iskola és Kollégium bérleti szeľződésének megszűnése

esetén az Napitvtny a Keľesztényoktatáséĺa helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítéS

igénye nélktil köteles kitiríteni.
4.)

az Alapítllźnya Keresztény oktatásért szervęzęt tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szent
Benedek Gimnĺĺzium, Szakképző Iskola és Kollégium bérleti szerzódése cseľehelyiség biztosítási
kötelezettség mellett szíÍnik meg' a cserehelyiség megfelelősségénélkizźrő|ag a Szent Benedek
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium vehető figyelembe.

s.) az Napitvány a Keresztény oktatásért szervezetnek vállalnia kell
készťlzeto kezesség megkötését.

a

bérleti díi fizetésérevonatkozó

6.) az béľleti szerződés megkotésének további feltétele, hogy az Alapítvány a Keresztény oktatáséĺ
az onkormányzat tulajdonában álló nem iakás céljára szolgáló heiyiségek béľbeadásának
fe|tételeiről sző|ő 3512013. (VI. 20) szźmű Budapest Józsefuárosi onkormányzati renđelet14. $
(7) bekezdése alapján váLLa|ja az ővadék feltöltését, valamint a 19. $ (3) bekezdése alapján
křjzjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá|la|ási nyi|atkozat a|źtírását vállalja a béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 25.
A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén aze|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzétet'e|
mődjttra: a honlapon
Budapest, 2015. június 12.

ugyvezető igazgatő
Töľvényességi ellenőľzés:

Danada-Rĺmán Edĺna
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