BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIK() ANDRÁS
PCH.GÄRMESTER

9.-n./2020. (V. 28.) számú határozat
a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 8. szám alatti helyiségek bérleti szerződésének
módosítása
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CUCXXIX. törvény 59. § (3) bekezdésén, valamint az SZMSZ 31. § (1) bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy:
1.) a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 110/2019.
(XII. 05.) számú határozatát visszavonom.
2.) hozzájárulok a Színház és Filmművészeti Egyetem (székhely: 1088 Budapest, Vas
utca 2/C; statisztikai számjel: 15308964-8542-321-01; adószám: 15308964-2-42;
képviseli: dr. Vonderviszt Lajos kancellár) által bérelt Budapest VIII. kerület, Gyulai
Pál utca 8. szám alatti, 36453/0/A/4 és 36453/0/A/5 hrsz-ú, mindösszesen 381 m2
alapterületű, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoportra
szóló bérleti szerződés módosításához akként, hogy a bérleti jogviszonyt a felek 2020.
február 5. napjával a 36453/0/A/4 hrsz.-ú helyiség tekintetében megszüntetik, a
36453/0/A/5 hrszcú helyiség tekintetében fenntartják, úgy hogy ez utóbbi helyiségre
a bérlő bérleti díj előírása 152.500,- Ft/hó + ÁFA + közüzemi és különszolgáltatási
díjak. ügy döntök, hogy a szerződés közjegyzői okiratba történő foglalásától eltekintek.
3.) felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés módosítására vonatkozó megállapodás aláírására. A bérleti szerződés
megkötésének feltétele, hogy a bérlő 35/2013. (VI. 20.) számú önkormányzati rendelet
14. § (2) bekezdése alapján az óvadékfeltöltést megfizesse.
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.
Határidő: 1.) és 2.) pontok esetében 2020. május 28., 3.) pont esetében 2020. június 30.
Budapest, 2020. május
Pik() András
polgármester
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