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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. június 20-ai iilésére

Tĺĺľgy: A Kótaĺ Sportegyesület béľletĺ díj Íizetésének felfĺiggesztése iľántĺ kérelme a Budapest
VIII. keľület, Teleki Lász|ó tér t6. szálm a|atti łinkormányzatĺ tutajdonú nem lakás
célú helyiség vonatkozásában

Elóteľjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Farkas ors vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette: Dér Lász|óné referens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dĺintés elfo gadásáh o z egy szeru szav azatĺobbs é g szüks é ge s.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Kótai Sportegyestilet (székhelye: 1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 24. 3'/24.; nyilvántartási száma:
0.1.02-0013575) a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuáľosi Önkoľmányzattő| (a továbbiakban:
onkormányzat)bér|i a3473410lN27 brsz.-il, természetben a Budapest, V[I. keľĹilet, Teleki Lász|ő tér
16. szám a|att ta|tůható pinceszinti helyiséget a 20I|. április 11. napján keht, határozott időtartamra
kdtött, 2016. december 3I. napjáig érvényes bérleti szerzodés a|apján, továbbá a34734lO/N26brsz,-ű,
természetben a Teleki LászIő tér 16. szźlm a|att ta|áIhatő, utcai bejáratú, ftjldszinti helyiséget a 2OII.
április 11. napján kelt, hatáľozott idotartamľa kötött,2016. december 31. napjáig szóló bérleti
szeľződés alapjáĺ. A 27-es albetét csak a 26-os albetéten kereszttil közelíthetĺĺ meg. A bérlő a
helyiségeket edzőterem cé|jźra haszná|ja.

A helyiségek után az onkoľmányzatotterhelő közos költsé gfizetési kötelezettség:
A 27 -es albetét után: 12.642,- Ft/hó
A 26-es albetét ltán:28.224,- Ft/hó

A helyiségek után jelenleg fizetendő havi béľ|eti díj:
A 27 -es albetét után: 72.642,- Ftlhó
A 26-es albetét uttn: 28.224.- Ft/hó,

A béľlő kedvezményes, a mindenkori közös költség méľtékével źVonos mértékiĺ béľleti dijat fizet a
helyiségek úán.2016. május 3l.ig a két helyiség vonatkozásában hátraléka nem áll fent.

A Kótai Spoľtegyesület képviselője kéľelmet nyujtott be tiársaságunlüoz, melyben kérte a Teleki tér
16. (hľsz.: 34734l0lV27) szźlm alatti pinceszinti helyiség tigyének kivizsgálását. Hivatkozott arra,
hogy a pincehelyiségben a|á kell dúcolni atartő gerendákat, ezért a béľlęti đíj fizetésére vonatkozó
kötelezettségének felfliggesztését kérte a pincehelyiség tekintetében a statikai vizsgáIatutáni időszakra
a geľendák a|áfaÍazásźnak befej ezé séi g.

A pincehelyiségben 20|5. májas 20-źn szemlét tartott Mózes LźszIó statikus, melynek során
megáIlapította, hory a pince boltozatos ftjdém acélgerendái köZíil a lépcső melletti és a helyiség
másik végénél, az ab|ak mellett jelentősen káľosodott (állapotuk nem életveszélyes) nébźny elem. A
fenti károsodást a pince párás levegője okozhatta. A geľendák fesztáv osztźsźlva| keze|hetó a
teherbíľás visszaái|itása, mely helyenkénti a|áfalazźssal oldható meg. A fenti munkálatok kivitelezése
a statikus véleménye szerint |-2 hét lehet, és a helyiség alapteľülete az a\źlfa|azźlst követően vélhetően
0,5 m'-rel lesz kisebb. Tekintve, hogy a füdémszerkezet és az acé|gerendák tźrsasházi tulajdonban
vannak, így azok megerősítése társashźni feladat. A Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zrt. a
szüksé ge s munkálatokľ ő| a tźr sashźn közö s kép vi s e lőj ét táj éko ztatta.

A Műszaki és Intézményi Iroda álta| a statikai vizsgá|atta| egyidejűleg elkészített költségbecslés
1.716.000,- Ft összegben határozta meg a 27-es albetét felújítási kĺiltségét, mely magába fog|a|ta a
26-os albetéťtel együttes hasznosításhoz szükséges munkálatok költségét is. /ľr,'ĺ,/,r4



Az ingat|anok, átvétele során, majd ezt követően egés
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engedéIyezése
III. A döntés cé|ja, pénzügyi hatása
A határozati iavaslat elutasítása 
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fV. Jogszabályi ktiľnyezet
A Polgári Töľvénykönyvľől szóló 201.3' éviV. toľvény 6:332.$.(1) bekezdése' a lakások és helyiséeek
i;ł"::ľ;;:ľą$ :"-"'1lťT::ľĺłHiätéffi.""-"1ä ."äualyán7í Jä ,1993' évirxxvin.
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hatáskönel .ena"lt"'o ui'.i,.ĺgä..'" Rendeleí"l5. š"ĺil'ĺ*""ae*ä;ffi;en a felfliggesztés
időtartamáú, feltételeit' 
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és Pénzĺiryi bizottsági határozatAYárosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottságúgy dönt, hogy
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kö:Hatfuidő:zđiä.]ĺniu, zo. zpontZrt. vagyongazdálkodásí igazgatőja

', *llit.äJózsefizárosi 
GazdáIkod,ási Központ Zrt'-t ahatérozatl.) pontja szerinti megállapodás

il1'''?L1!x1?ílĺijGazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodásiigazgatőja

3.) felkéri a lőzsęfvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Z,1-t', hogy szőlítsa.fel a tiáľsash ázat ahelyiségben,;ľł#,#tmľľn*;äľł:ii*ffi 
;*-á:''}'iJbvábbá"*;ŕ;il;;;oasaLsetäa

i*ifi i'l,,1''?:l'ä.xťÍIkodásiKözpontZrt.vagyongazdá|kodásiigazgatója

mődjára

Budapest, 2016. junius 14.
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