
Budapest Józsefváľosi onkoľmá ny zat
Képviselő.testület e szźlmár a

Előteľjesztő: Kovács ottó ügyvezeto igazgatő

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2014. március 5. sz. napirend
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi B
HumánszotgáltatásÍ Bĺzottság vé|eményezi tr

Hatátozati jav aslat a bizottság szátmáłr a..

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a

Kép v i s el ő - tes tületnek az elő teri e s ztés me stáLr zy alás őlt.

Tisztelt Képviselő-testület !

I. Előzmény

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ti|ésén elhangzott az a javas|at, hogy a bérleti díjak
megát||apítálsáról szóló 248/f0I3. (vI. Í9.) számú képviselőtestületi határozat 8. a) pontjában

szereplő, üľes helyiségek bérleti díjának csökkentésére vonatkozó rendelkezéseknél szereplő

időtartamok megál|apítálsánál kerüljön beépítésre, hogy a megjel<ĺlt időtartamba ne számítsonbe|e az

az időtzrtam' ameddig az tnkormányzat vagy intézményei részéről felmertilt igény, elidegenítés

érdekében tortént záro|ás miatt vagy pedig a bizottsági döntéshozatalt követően a bérleti szerződés

a|áírásá,ranyitva át|óhatáridő alatt a helyiség nem szerepel a bérbe adható helyiségek listáján.

Így elkerülhető, hogy kedvezőbb feltételekkel és alacsonyabb bérleti díjon kerüljön bérbeadásľa egy

olyan helyiség, amely nem a piaci kereslethiányáłban, hanem önkormányzati érdekből vagy pedig a

helyiséget érintő ügyintézés miatt állt üresen.
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Ezen felül a munkavégzés során felmerült értelmezési problémák miatt, az egyértelműbb és
kovetkezetesebb jogalka|mazás érdekében indokolt kiegészíteni a Képviselő-testüIeti határozat If. és
13. pontját is.

II. Indokolás

A határozat módosítása a Képviselő-testület hatáskĺirébe tartozik.

III. Tényátlás

A 248ĺ2013. (vI. 19.) számú, képviselő-testületi határozat 8. a) ponda értelmében önkormányzati
érdekből a béľleti díj a következők szerint csökkenthető.

,,Üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség
esetén a fenti szorzők érvényesítendókazza|, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb zó
vo-ka| csökkenthető.

Üres, legalább 12 hónapja, de legfel.jebb f4 hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség
esetén a fenti szorzók érvényesítendókazza|, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 3ó
vo-ka| csökkenthető.

Üľes, legal ább f4 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzók
érvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj önkormányzatiérdekből legfeljebb šO qo-ya| csökkenthető.''

Az üresedés kezdő dátuma a helyiség birtokba vételének a napja. Jelen gyakorlat szeľint a fenti
időtartamba beleszámít az az idótartam is, amíg a helyiség az onkoľmányzat vagy intézményei
részérő| felmerült igény, elidegenítés érdekében történt záro|ás miatt lekeľül az üres helyiség listáiól,
továbbá az azidőtartam is, amikor a bérbevételi kérelem előterjesztésľe kęrĺil, abizottsáądontést hoz
és a bérbeadó jognyilatkozathoz való kötcjttsége fennáll.

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáió helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ó 3512013. (VI.20') önkormányzati rendelet 18. $ (1) bekezdése éľtelmében a béľlő számára a
szerződés megkötéséľe a bérbeadói döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapot,
kozjegyzoi okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségváĺ||a|ó nyilatkozat megtételére további 5
munkanapot magában foglaló határidőt kell szabni, amelyet a kijelölt bérlővel közolni kell. A
bérbeadónak a bérlő kijeloléséről szóló - bérlővel közolt - jognyilatkozatálhoz való kĺĺtöttsége a
szeľződés megkötésére meghatározott határidő |eiáLrtźLi1 tart. A hatáľidő a kézhezvételt kcjvető
munkanapon kezdődik és az azt követő tizenötodik munkanapon If őrakor jár |e. A szerződéskötési
határidőt a bérbęadó szeruęzet a bér|ó kérelmére egy alkalomma| f0 nappal meghosszabbíthatja,
amely időtartam, mind a szerzodés a|áírására, mind a közjegyzói okirat a|áírására vonatkozó
időtartamot magálban foglalja. További hosszabbításról a hatáskörrel rendelkezo bizottság jogosult
dönteni.

Az onkormányzat és a Kisfalu Kft közcitt 2OI4. janufu ltől haĺályos vagyongazdálkodási szerződés
130. pontja értelmében az onkormányzat saját cé|jára' illetve intézményei számára igénybe vett
helyiségek esetén a bonyolítást a Kisfalu Kft végzi. Az igény felmerülésétől számított 3 hónapon
kereszttil a helviséget fenntania az igénybevevő számźra, ezt követően a helyiség szabadon béľbe
adható.

A képviselő-testületi határozat 1'f. pontja énelmében űj bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáratű
pinceszinti, vagy udvarról megközelíthető helyiség kerül bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nem
érkezettbérbevételi ajáłn|at, vagy érkezett' de hasznosítása a 8. pont alapján számított bérleti díjon nem
lehetséges, továhbá az 5. s) pontban megállapított 4-es vagy anná| alacsonyabb kategőriátba besorolt
állapotú, a bérleti díj mértékét a mindenkori közös költség összegén kel| megállapítani.

A képviselő-testületi határozat 13. pontja értelmében űj bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáratŕl
földszinti helyiség kerül bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nemérkezett bérbevéte|iaján|at,vagy
érkezett. de hasznosítása a 8. pont alapján számított bérleti díjon nem lehetséges,toválbbá 3-as vagy
annál alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a bérleti díj mértékét a mindenkori közös költség
összegén keII megállapítani.



Fenti szövegezés a|apjáln nem egyértelmű, hogy ha egy éven belül érkezett be a helyiségre bérbevételi
kérelem és hasznosítása a 8. pont alapján szá'mított bérleti díjon nem volt lehetséges, akkor azért nem
volt lehetséges a hasznosítás, meľt a kéľelmezők esetlegesen magasnak íté|tékmeg a számított bérleti
díj összegét és nem írták a|á a bérleti szęrződést. A gyakorlatban előfordul, hogý az Onkormányzat
nem adja bérbe valami oknál fogva a konkľét kérelmezőnek az adott helyiséget és ezértnem volt egy
évig hasznosítható, azonban ilyen esetben nem indokolt a If. és 13. pont szerinti szabályóĹ
a|ka|mazása.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testület döntése a Magyaľország helyi önkormányzatairól sző|ő 2OI1. évi CLXXXD(.
tcirvény 13. $ (1) bekezdés 9. pontján, a25. $-án, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésĹikľe vonatkozó egyes szabályokľól sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 36. s (2)
bekezdésén alapul.

V. Döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk, hogy a f48lf0l3. (VI. 19.) számúhatározatának II. fejezete,,A bérleti díj megállapításfua
vonatkozó szabályok'után lévo 8. a) pontja kerüljön kiegészítésre az időtartam meghatáľozásáná|
figyelembe nem vehető esetekľe vonatkozó rendelkezésekkel.

Javasoljuk, hogy az üres helyiségek bérleti díjának csökkentésére vonatkozó rendelkezéseknél
szereplő időtartamok megáIIapításánál a megjelölt időtartamba ne számítson bele az az időtartam,
ameddig az tnkoľmányzat vagy intézményei részéroI felmeľtilt igény miatt vagy pedig a bérbevételi
kérelem előterjesztése, a bizottsági döntéshozata| és a bérbeadó jognyilatkozathoz va|ő kötöttségének
fennállása alatt a helyiség nem szeľepel a bérbe adható helyiségek listáján'

Javasoljuk, hogy a 248lf0I3, (vI. 19.) száműhaÍározatának II. fejezete ,,A bérleti díj megállapítására
vonatkozó szabályok'után lévő If, és 13. pontja is kerüljön az a|álbbiak szeľint kiegészítésre (új
s zö ve g al áthílzássa| j el ö lve) :

If,Uj bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáratú pinceszinti, vagy udvaľľól megközelíthető helyiség kerül
bérbeadásra, amelyľe legalább egy éve nem érkezett bérbevéte|iaján|at,vagy érkezett, de hasznosítása
a 8. pont a|apján számított bérleti ddon volt nem lehetséges a bérleti szerződés megkotésének
elmaľadása miatt, továbbá az 5. s) pontban megállapított 4-es vagy annál alacsonyabb kategóriába
besorolt állapotú, a bérleti díj mértékét a mindenkoľi közös kciltség ĺisszegén kell megállapítani.

13. Új bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáratri földszinti helyiség keriil bérbeadásra, amelyre legalább

egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat, vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont a|apján szá'mított

bérleti díjon volt nem lehetséges a bérleti szerződés megkötésének elmaľadása miatt. továbbá az 5. s)

pontban megállapított 3-as vagy annál alacsonyabb kategőriábabesorolt állapotú, a bérleti díj métékét
a mindenkoľi közös koltség összegén kell megállapítani.

vI. A döntés célja' pénziigyi hat.ása

A döntés célja, hogy az onkormányzat az egy ideje nem hasznosított üres helyiségek esetében a p|?ci

viszonyokhoz jobban illeszkedő és magasabb bérleti díjon tudjon megállapodni a kérelmezőkkel. Igy

az onkormányzat e helyiségek esetében magasabb bérleti díj bevétellel számolhat.

Ahatározat módosítása fedezetet nem igényel.

A leírtak megvalósulása érdekében kéľem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 248|f0I3, (VI. 19.)

száĺmű határ ozatot módo sítani szíveskedi en.

Hatáľozatĺ iavaslat

. . .. .' / .. .. (. . .) számú Képviselőtestületi határozat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy



1) a f48l20I3. (VI. 19.) számű' határozatánakI|.
egészíti ki: A kedvezmény megál|apításáná,|
ameddis
- az onkormányzatvaąy intézményeirészéro| felmeľült igény, vagy
- az elidegenítés érdekében történt zálro|ás,vagy
- az Önkormányzat tulajdonőban ál|ő nem iátás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának

feltételeiľől sző|ó 35lf013. (VI. 20.) önkormźnyzati rendelet 18. $ (1) bekezdésében
meghatározott j ognyilatkozathoz való kötöttség fennállása

miatt nem szerepelt a helyiség abérbe adható helyiségek listáján.

2) a248lfo|3.(vl. 19.) számú,hatátozatánakII.fejezet I2.pontszövege aza|ábbíramódosul:
12. Uj bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáratú pinceszinti, vagy udvanól megközelíthető helyiség

keriil bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat, vagy érkez'ett,
de hasznosítása a 8. pont alapján számítottbérleti díjon volt nem lehetséges a bérleti szerződés
megkötésének elmaradása miatt, továbbá az 5. s) pontban megállapított 4-es vagy annál
alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a bérleti díj mértékét a mindenkori kĺĺzös költség
összegén kell megállapítani.

3) a248lfoI3, (vI. 19.) száműhatáłrozatátnak II' fejezet 13. pont szövege az a|áhbiramódosul:
13. Új bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáratú roloszĺńti helyiség kerĹil béľbeadásra, amelyre

legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat, vagy étkezett, de hasznosítása a 8. pont
alapján szá,mított bérlęti díjon volt nem lehetséges a bérleti szerzódés megkötésének
elmaradása miatt, továbbá' az 5. s) pontban megállapított 3-as vagy annál alacsonyabb
kategóriába besorolt állapotti, a bérleti díj mértékét a mindenkori közös költség osszegén kell
megállapítani.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2014. március 5.
A dłintés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: KÍsfalu Kft.

Budapest, 2014. február I7.
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Rimán Edina

jegyző
nevében és

fejezet 8. a) pontját a következő utolsó mondattal
nem lehet figyelembe venni azt az időtartamot,

ł
Dr.

a|jegyző


