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AYźrosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság 20t7. május 29-i üléséľe

Tárgyz A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi a.32tB. szám a|attiůiľes, tinko rmányzati
tulajdonú, nem lakás céljára szolgáIĺí helyiségre vonatkozó tulajdonosÍ dtintés
visszavonása

Előterjesztő: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Ztt., Bozsik Isfuĺán Péteľ
v agy ongazdálko đás i igazgatő

Készítette: Balog Erika refeľens
A napirendet nyilvĺĺnos ülésen kell tĺĺrgyalni.
A dönté s el fo gadásáh o z e gy szera szav azattöbb sé g s ziiks é ge s.

Tĺsztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. TényáIIás és a diintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

+ Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban:
onkoľmanyzat) tlilajdonźi képezi a Budapest VIII. kerĺilet, szeńtmľĺlyi u. 32tB. szám
a|atĺi, 36599l0l1J4 hrsz.-ú, 12 m2 alapteľülettĺ, iiľes, udvari bejáratú, ftildszinti nem lakás
cé|jaraszo|gá|ő helyiség, amely azingat|arl-nyilvántaľtásban raktár megnevezéssel szerepel.

A helyiségetmagába foglaló éptiletben cisszesen 24 a|betéttalá|hatő, melyből 1 albetét van
önkormányzati tulajdonban, mely ĺiľes, nem lakás céljáľa szolgźiő helyiség. Az épület nem
szerepel a bontásra kijeltilt ingatlanok listájĺĺn.

A fenti helyiség 2008. október 7-én keľĹilt biľtokbavételľe, rossz műszaki á||apotí, (2)
besorolású, villanyóra nincs, rendeltetés szeru haszná|atranem alkalmas.

A vízőra nélkiili helyiség utźn az onkormányzat közös költség ťlzetési kötelezettsége
5.475,- Ft/hó.

A Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzugyi E||enórzó Bizottság
105912009. (v. 16,) számű hatźrozatábaÍI űgy d<intött, hogy a Budapest VIII. kert'ilet,
Szentkirályi u.32lB. szám aLatti,36599l0lV4 hĺsz.-ú nem lakás cé|jźra szolgáló hetyiséget a
Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat saját hasznosításába vonja és a helyiségeľ Kĺiizeti
Megbizotti.Iroda |éttęhozása cé|jźhő|, a Palota-negyed közbiztonságanak eľősítése érdekében,
kozfe|adati célból a VIII. kenileti Rendőrkapitányság téľítésmentes használatába adia' A
hatźľozat2. pontja alapján, az éúađás feltétele a BRFK hozzáiźlru|ása,
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A Budapest VIII. keľület, Szentkinĺlyi u. 32lB. szźlmű Tźtrsashźn 2009. október |4. napjén
rendkívtili közgyíĺlést taľtott, melyen dr. Kocsis llĺlláté polgáľmester és az akkori
rendőrkapitáĺy,Prágeľ Ferenc is részt vett. A kĺizgyĺĺlés hatźrozatban utasította el a Köľzeti
Megbízotti Iroda létľehozását az iires önkoľmányzati fi,Iajđonú udvari helyiségben.

Fentiek alapján _ tekintette| arca, hogy a Gazdálkodási, Keriiletfejlesztési, Kĺiltségvetési és
Pénziigyi Ellenőrző Bizottság |05912009. (w. 16.) szárrú hatźrozatában foglaltak nem
végľehajthatók, javasoljuk a Gazđźůkodási, Keriiletfejlesztési, K<iltségvetési és Pénnlgyi
E||en&zo Bizottság 105912009. (VI. 16.) szźtműhatáľozatćnakvisszavonását.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás cé|jára szo|géiő helyiség hasznosításának tigyében hozott hatźlrozat
visszavonásához bérbeađói dĺlntés szfüséges, amely dtjntés meghozata|źlta a Tisztelt
BizottsĘ jogosult.

III. A dtintés célja' pénziigyi hatása

A Gazdálkodási, Keriiletfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi El|enórzo Bizottság
|05912009. (VI. 16.) szźrrľűhatźrozattnak visszavonásával az ingat|an béľbe adásĺínak nem
Iesz akadá|ya, az abból befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat közös költség fizetési
kötelezettségét. A helyiség mielőbbi bérbe adásźxa| a leendő bérlő gondoskodna a helyiség
karbariartásaĺól és a helyiség ä|Iaganem romlana tovább.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is közös
költség ťlzetési kötelezettség teľheli, a helyiség á||agatovább romlik.

Ahatźĺozati javaslat elfogadásanak közvetlen pénzügyi hatása nincs, a helyiség bérbeadása
pozitívarl, bérbeadásának elmaľadása negatívan befolyáso|ja az onkoľmanyzat 20|7. évi
bérleti díj bevételét.

A helyiség éľtékesítése esetén az onkormźnyzatnakplusz bevétele keletkezne.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet

Az Önkormćnyzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jaru szo|gźió helyiségek bérbeadásanak
feltételeirő| sző|ő 35/2013. (VI. 20.) ĺinkoľmĺĺnyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $
(1) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testiilet (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben
meghatáĺozott feladat- és hatáskĺiľ megosztás szeľint _ önkoľmányzati béľbeadói döntésre a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát jogosítja fel.

Fentiek alapjźn kérem a Tisńe|t Bizottságot, hogy a bizottsźąi határozat visszavonásával
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.
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Határozati javaslat

.év (...hó....nap) számú Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyibizottsźtgihatźrozat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság űgy dtint, hogy a Gazdá|kodási,
Kerületfejlesztési, Kĺiltségvetési és PénzngyiE|Ienőrzo Bizottság t}sgl}}Og. (VI. 16.) száłrn
hatfu ozatát vi s szavonj a.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. május 29.

A dĺintés végľehajtásáivégzo szervezetiegység: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt,
A lakosság széles k<jrét érintő d<intések esetén javaslata a kozzététe|módjaľa

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2017 . májas 23.
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Bozsĺk Istvän Péteľ

v agy ongazdálkodási igazgatő
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