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Budapest Józsefvárosi Onkormá nyzat
Képviselő-testiilet e számára

Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett igazgatőság elnöke
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Határozati iav as|at a bizottsáE számár a:

A

Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja

a Képviselő-testületnek az

Tisztelt Képviselő-testület

I.

e|őterjesztés

!

Tényá|lás és a dtintés tartalmának ľészleÚes ĺsmeľtetése:

A Képviselő-testtilet

a 67/2013. (II.27.) száműhatározatában a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
(a továbbiakban: onkormányzat) tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Práter u. 11. szám
alatti,
36381 hrsz-il, összesen 6169 m2 ataptertiletiĺ iskolaépület, valamint a Corvin Towers Kft. tulajdonában
a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzathasżoné|vezetijogával terhelt Budapest VIII. kertilet,
!!|0,.ae
Kisfaludy u. 32-38. 2. emeleti, 36374l0/N23 hrsz-it, egyéb helyiség pá'|yźaat útján tĺiľténő
bérbeadásáról döntött. A Képviselő-testület 13612013. (Iv. 17.) számÍlhatározitában a Magyar
Bencés

Kongregáció Pannonhalmi Főapátságot és a Szent Benedek Gimnázium, SzakképzđIskola és
Kollégium ajánlatát nyilvánította eredményesnek. A béľletiszerzí;désmegkötésére a Szent Benedek
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumot (a továbbiakban: Béľlő) terň ĺel és egyidejiĺIeg döntött

a bérlemények _ üres ingatlanként _ részükĺetöľténő bérbeadásáľő|határozoÍtidőre,

l5+5 évre.
BéľIő 2015. június 3. napján kérelmet nyújtott be a Józsefuárosi Gazdállkodási Központ Zrt. (a
továbbiakban: JGK z11.) ioselődjéhez, a Kisfalu KÍt.-hez, amelyben bérbeadói -|,lozzájáruiő
nyilatkozatot kért az Onkormányzattó| a Práter u. 11. sz. a|atti istólaepĺilet ńszének albérletbe
adásálhoz. Bérlő és az A|apítvány a Keresztény oktatáséľt (a továbbiakban: Älrc.lot1 (székhely:
1089
Budapest, Golgota u.9.; adószáma: 1'8072543-1-42; nyilvántartási száma: Pk.6O661'-/L995.; képviseli:
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Majoros Kende Csaba elnök) között 2015. május 26. napjźln létľejott albérleti szerzódés alapján Bérlő
és Albérlő]. határozott (5 é,,) időtartamľa kötött albérleti szeľződést, amelyhez kéľtékaZ
onkormányzathozzájáĺulását. Az a|bér|eti szeľződés tárgya az iskolaépület földszinli helyiségei egy
részénekbérbeadása, 523,4 m2 alapterülettel. Albérlő1. az áitala finanszírozott orömhír ovoda,
Altalános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola nevelési-oktatási céljaiľakívánta
albérletbe venni a földszinti helyiségeket. A Képviselő-testület a l61'lf01'5. (vI.25.) számÍl
hatźnozatźpa|hozzáĄátultaza|béĺ|etbeadáshoz.

Bér|o f0I6' július 08. napján ismételten kérelmet nyújtott be a JGK Zrt.-hez, amelyben újabb
bérbeadói hozzájátu|ó nyilatkozatotkért az onkormányzattő|. Béľlő és a Magyar Ptinkosdi Egyház (a
továbbiakban: AlbérlőZ) (székhely: LL43 Budapest, Gize||a űlt 37.; adőszáma: I98I8520-'].-4f:
nyilvántartási szá.ma: 0001'6lf0If.; képviseli: Kecser István főtitkár) kĺizĺjtt2016. június 2L. napján
létrejcitt - de az onkormányzat hozzájárulása után hatályosuló - albérleti szerződés a|apján Bérlő és
A|bér|of határozott (5 év) id<ítartamra kötött albéľleti szetződést, amelyhez kérik az onkormányzat
hozzź$áru|źlsát.Az albéľletiszerződés tárgya az iskolaépület ftjldszinti és félemeleti helyiségei egy
ľészénekbérbeadása, 6.l'5 m2 - az e|oző albérleti szerződésben foglaltakhoz képest közel 100 m2-re|
nagyobb _ alapterülettel. Albér|őf az általa fenntartott orömhír Alta|ános Iskola és Alapfokú
MÍĺvészetiIskola (orömhír óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Miĺvészeti Iskola
jogutódja) nevelési-oktatási céljaira kívánja albérletbe venni a helyiségeket. Az űj albérleti szeľződés
alapján annak hatáIyba lépésévela 201'5. május f6. napján a|áirt, A|bérlől-gyel kötött albérleti
szeľződés batźiyéúveszti.

Az onkormányzat

(a továbbiakban: Bérbeadó) és a Bérlő között

létrejött bérleti szerzódés 15. pont (2)

és (3) bekezdése alapján:

,,A Szerződő felek rögzítik, hogy a Bér|ĺíáltal a

bérleménybe toľténő befogadáshoz, a|béľ|etbe

adáshoz, a bérlemények cseréjéhez,a bér|eti jog átruházásához a Bérbeadó írásbeli hozzájáru|ása'
valamint a Bérbeadó és Bérlő ezze| kapcsolatos írásos megállapodása (béľleti szeľződésmódosítás)
szükséges.''

f016. évbena Béľl<ĺ1,.784.352,- Ft

+

ÁFA havi bérleti díjatfizet,2016. július 31'-ig fennálló

bérleti díj

tartozása nincs.

A

35/2013. (VI. 15') onkoľmányzati rendelet 22. s G) bekezdése szerint a helyiség albéľletbe
adásá|loz akkor lehet hozzájáru|ni,ha abér|ő uz albérletbe adás idejéľe elllelt béľletidíjkéntnregfizeti
az a|bér|etbe adott helyiségĺészreeső emelt béľleti díjat, amelynek összegét - a bérleti díj
másfélszerese és háromszorosa között - a Képviselő{estület határozzameg
Tekintettel arľa, hogy az ÍĄ a|bér|eti szerződés megkötésével a koľábbi hatá|yát veszti, a bérleti díj is
lecsökken 1'.525.5OO,- Ft+ÁFA/hó alapösszegĺe, mely alapján a földszinti és félemeleti 615 ĺŕ-es
részre eső alap bérleti dĺj (152.080'- Ft)
másfélszeres összege: ff8.12},- Ft/hó + ÁFA
a kétszeres összege: 304.1.60,. Ft/hó + ÁFA
a háromszoros összege: 456.f40,- Ftlhó + AFA

emelésénél: 1..6OL.54O,- Ftlhó +ÁFA
1..677.580,- Ft/hó + ÁFA
kétszeres összeg emelésénél:
háromszoros összeg emelésénél: 1'.829.660,- Ft/hó + ÁFA

A bérleti díj alakulása másfélszeres összeg

Javasoljuk a fenti címen lévő épületben található helyiségek tekintetében a Bérlő Szent Benedek
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium és az A|bér|ő2 (Magyar Pünkösdi Egyház) kozott az
albérletbe adáshoz tĺjrténőtulajdonosi hozzájéltu|áls megadását a ťoldszinti és félemeleti 6.].5 m,
alapterületű részre,5 év határozott időľe. Javasoljuk, hogy az albérletbe adott terĹiletľe eső béľletidíj az eddigi gyakorlatnak megfelelöen - háľomszoros szorzóval kerĺiljön megemelésre, és így a béľleti
díj 1.829.660.- Ft/hó + ÁFA+ közüzemi- és külĺjn szolgáltatási díjak összegre módosuljon.

Javasoljuk

a fenti

helyiség albérletbe adásának engedélyezését,és a helyiség bér|eti díjfua

vonatkozóan A|bér|ő2 részérekészťlzętó kezesség kikötését.
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Szent Benedek Gimnazium, Szakképző Iskola és Kollégium bérleti szerziődésének megszűnése
esetén a befogadottjogi személy a helyiséget cseřeelhe|yezés és pénzbeli térítésigénye nélkül köteles

kiüríteni.

Amennyiben

a

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium bérleti szerzł5dése

cseľehelyiség biztosítási kötelezettség mellett szűnik meg, a cserehelyiség megfelelőségénélkizźlrő|ag
a Béľlő szempontjai vehetőek figyelembe.
II. A beteľjesztés indoka

A2012. szeptember 03. napján késztilt értékbecslésszerint az ingatlan forgalmi éĺtéke320.000.000,Ft. A kérelemmel kapcsolatos dcintés meghozata|ára a Képviselőtestület jogosult, tekintettel arra,
hogy az ingatlan értékemeghaladja a 100 MFt-ot.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az űjabb albérletbe adással

a Bérlő bérleti díja megemelésre kerül, amely az Önkormányzat számźra
előnyösebb, mivel magasabb béľ|etidíj bevételhez jut, amelyből szintén fedezbető az onkormányzatot
teľhelő közös költség fizetési teher, de az azon feliili bevétel az eddigieknél magasabb lesz.

Az

a|b ér|etbe adás

p é nzugy

i f edezetet nem i gényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet
vagyonáró|, a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásáró| sző|ó 6612012.
(XII. 13.) önkormányzati rendelet 16.$ ab) pontja szerint a Képviselő-testület a tulajdonosi
joggyakorló a 100 millió Ft feletti értékiĺvagyon hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Az onkormányzat
tárgyá.ř.an.

Az tnkormá'nyzat

tulajdonában álló nem |akás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
20.) onkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. s (1) bekezdése
értelmében a befogadáshoz, az albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhezés a bérleti jog átruházáshoz
való béľbeadóihozzájárulás szabályait a ĺendelet hatálybalépésekor már fennálló és a rendelet alapján
kötött szerződésehe egyarttnt alkalmazni kell, ha a hozzájźlrulźs iránti kérelmet e ľendelet
hatályba|épése utián terjesztik elő a hatáskoľrel ľendelkező bizottságrészére.

sző|ó 3512013. (VI.

(2) bekezdés a|apján a bérbeadói hozzájárulásról vagy annak megtagadásárő| a hatáskörrel
bizot1ság dönt. A (3) bekezdés szeľint a bérbeadói hozzźĄáru|ás feltételeként kiköthető,

^
rendelkező

hogy a bérlőnek vállalnia kell:

a)
b)
c)
d)

aszerzł5dés módosításától kezdve megfizeti az újonnan megállapított bérleti díjat,
ha a szerzíĺdésmég nem taľtalmaz I|yen kikotést, hogy a bérlő a béľletidíjat a jövőben _ évente
januáľ 1-jétől a KSH éital' az e|óző évre vonatkozón kozzétett fogyasztói áľindex mértékével_

növelve fizeti meg,
a 17. $ (4) bekezdésben foglalt kozjegyzői okirat

a|áírźsźú.,amennyiben arra a béľleti szerződés
megkötésekor nem kertilt soľ,
a már befizetett óvadék feltöltését az újonnan megállapított béľIetidíj összegének megfelelő
mértékéig,vagy ha óvadék befizetésérekorábban nem került soľ a ]'4. $ (7) bekezdés szerint
óvadékot megfizeti.

A

Rendelet 22. E G) bekezdése a|apján a befogadáshoz és az a|bér|etbe adáshoz (a továbbiakban:
albérlet) való bérbeadői hozzájárulásban ki kell kötni, hogy a szerződés megszíĺnéseesetén a
befogadott személy vagy az albéľlő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbe|i térítésigénye nélktil
kdteles kiĺiríteni.A helyiség béľleti díjára vonatkozőan az a|bér|ő részérekészfizet(j kezességet kell
kikotni, és elő kell íľni17. $ (4) bekezdésében meghatáľozottközjegyzői okirat a|áírását, amennyiben
az a b ér|eti j ogviszony létrej öttének feltétele.
(2) A hozzájárulásban ki kell kötni, hogy ha a béľletiszerzĺódés cseľehelyiség biĺosítasikötelezettség
mellett szűnik me5, a cserehelyiség megfelelőségénélkizáró|aga bérlő vehető figyelembe.
(4) A helyiség albéľletbe adźsához akkor lehet hozzź$ttru|ni,ha abérló az albérletbe adás idejére emelt
béľletidíjkéntmegťlzeti az a|bérletbe adott helyiségľészreeső emelt bérleti díjat, amelynek összegét a bérleti díj másfélszeľese és háromszorosa között - a hatáskönel ľendelkezóbizottsághatźrozzameg.
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A

Rendelet 14' $ (7) bekezdés szerint amennyiben a felek a bér|ő kezdeményezésérea bérleti

szerződést báľmilyen okból módosítják, a bérlő a már beťlzetett óvadék összegét köteles feltolteni a
bér|eti szerződés módosításának időpontjában érvényesbľuttó béľletidíj szerint szźtmítottösszegére. A

bérlő a bérleti szerződés módosításának időpondában érvényes bruttó bérleti díj szerinti óvadék
megfizetésére kötelezett, ha óvadék megfizetésérekorábban nem kerüIt sor. A Rendelet 19. $ (3)
a|apjttn a béľlő köteles kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírnl,

Fentiek a|apján kéľema Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedjék.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testi.ilet úgy dönt, hogy
L.) hozzájátrul a Szent Benedek Gimnazium, Szakképző Iskola és Kollégium Bérlő által bérelt
Budapest VIII. keľület, 36381 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest YIII.
keľĺilet,Práter u. 11. szám a|att ta|áihatő, 6L69 m, alapterülettí, önkormányzati tulajdonú épület
földszinti és félemeleti, cisszesen 6'J'5 m. alapterületiĺ részénekalbérletbe adźsához a Magyar
Pĺĺnkösdi Egyház (szé|<he|y:1'1'43 Budapest, Gizella út 37.; adőszźlma: 1981'8520-1'-42;
nyilvántaľtási száma: 00016lf0|f.; képviseli: Kecseľ István főtitkár) részére.A bérleti díjat a
jelenlegi bérleti díjnak az albérletbe adott 615 m" alapteľületű tészte eső bérleti díj
háromszoľosának összegén, azaz 456.240,- Ft + Ár'a/ľlo állapítja meg. A hozzájáru|ás
megadásával a bérleti díj összege |.829.660,- Ft/hó + Áľĺ' ĺe"leti + kozizemi- és ktilcjn
szolgáitatási díj ak össze gre módosul.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0'J'6. szeptember 08.

2.)

ahozzájáru|ás azt követően lép hatáiyba, amikor a Szent Benedek Gimnázium, Szal<képző Iskola
és Kollégium a|áírja a béľletiszerződés módosítását.

Felel<js: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási
Határidő: 201'6. szeptember 30.

igazgatója

3.) a Szent Benedek Gimnázium, Szakképzo Iskola és Kollégium bérleti szerződésének megszűnése
esetén a Magyar Pünkösdi Egyház a helyiséget csereelhelyezés és pénzbe|i térítésigénye nélkül
köteles kiüríteni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási
Határidő: 201'6. szeptembeľ 08.

igazgatója

4.) a Magyar Pünkĺisdi Egyház tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szent Benedek Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium béľletiszerződése cseľehelyiség biztosítasi kotelezettség mellett

sztĺnik meg' a cserehelyiség megfelelősségénél kizárő|ag a Szent Benedek Gimnázium, Szakképzo
Iskola és Kollégium vehető figyelembe.
: Józsefu árosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Határidő: 201'6. szeptember 08.

Felelős

5.) a Magyaľ Pünkösdi Egyháznak

a

v agy

ongazdálkodási igazgatója

bérleti díj ťlzetésérevonatkozóan készťtzętő kezességet kell

vállalnia.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20L6. szeptember 08.
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6.)

a

bérleti szprzodés megkötésének további feltéte|e, hogy a Magyar Pünkösdi Egyház az
onkormányzat tulajdonábanál||ó nem lakás cé|járaszolgálóĺelyiségeŕ bérbeadásának feltéte|eiről
szól'ó 35l2o13. (vI' 20.) tnkormányzati rendelet 14. $ (7) bekezdése alapján az óvadékfeltöltését,
valamint a 19. $ (3) bekezdése alapján kozjegyzó eĺőtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat
a|áírásáĺt vállalja a bérlő.

Felelős: Józsefviárosi Gazdá|kodási Központ 7-ĺt. vagyongazdálkodási igazgatója
Haĺáridő: 20Í6. szeptember 30.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefváľosi GazdálkodásiKözpontZrt.
Budapest, 2016. augusztus 30.

Ąffiffi

igazgatóság elnöke

Törvényességi ellenőrzés:

Danada.Rimán Edina

jegző

nevében és megbízásából:
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