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Budapes t J őzsefv álrosi onko rmányzat

Képviselő.testůilete számára

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Budapest Jőzsefvźrosi onkoľmányzat tulajdonában álló lakások, nem lakás céljáľa szo|gáůő
helyiségek és telkek bérbeadását szabźt|yozzátka Budapest Józsefviírosi onkormányzat vagyonĺáľól és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásráľól szóló 66/2012. (xtl. 13.)' a Budapest Józsefrĺárosi
Önkormanyzat tulajdonźban áilrô lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéľől
sző|ő 16/2010. (III. 08.), az Önkormányzat tulajdonában źl|ó nem lakás cé|jfua szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló I7/2005. (IV. 20.), valamint az onkoľmányzattu|ajdonźtban álló iires
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásĺának feltételeiről szóló
59/2011. (xI. 07.) számű önkoľmányzati rendeletek

A ľendeletek nem foglalkoznak azza| az esettel, ha nem bérbeadásra, hanem ideiglenes jelleggel,
rövidebb idotartamĺa, gyoľs hatĺáridővel, hasnláúatbaadásra keľül az érintett ingatlan.

Ilyen esetek leheürek, és keľtiletiinkben már több alkalommal is felmerültek ilyen igények:
- filmforgatáscéljából
- építési anyag tétro|ása, táĺsashźzi felújítás, önkor.mányzati épület, illetvę köaeľület felújítĺás

kapcsán
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Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgaÍő

A képviselő-testtileti ĺilés időpontj a: 20|3. május 8 . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest VIIL keriiletben, önkoľmányzati tulajdonban lévő ingatlanok
idei sl ene s haszná|atba ađásár a

A napirendet ly@zárt ülésen kell tĺáľgyalni, a döntés elfogadásához egyszeťu/glnosített
szav azaĺtöbb sé g sziiksé ges.

ElórÉszÍro szpRvpzeTl EGYsÉG: Klsľ,łĺ.u Kľr
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BEreRrsszTÉsRE ALKALMAS:

Városgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi E
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi n
}Jattr o zatí j av aslat a bizottság szźmlfu a..

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humiĺnszolgźitatási Bizottság javasolja a

Kéoviselő-testiiletnek az előteľiesrtés meŃfuevalását.
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történő haszĺá|atb a vétel, stb.

Ezekben az esetekben I-2 naptől 1-2 hónapig töľténik ahasmźůatba vétel, és a kérelem beérkezése és

ahaszná|atba vétel időpontja között olyan rövid idő telik el, ami nem teszi lehetővé bizottsági döntés

meghozatalát. Ezekben az esetekben a kérelmet teljesíteni nem áll módunkban, mivel önálló
felhatalmazással eryetlen hivatali szewezeti egység, vagy gazdasági tĺársaság sem rendelkezik. Az
ilyen kéľelmek nem teljesítése bevétel kiesést jelent az onkormźnyzat szttmára.

ľentiek érdekében a Képviselő-testiilet a27tl20||. (vI. ló.) számú határozatával úgy döntött, hogy
fe|hata|mazza, és megbizza a Kisfalu Kft-t ideiglenes jellegrĺ hasmźůati szerződések megkötésére, üres

lakások, nem lakás cé|jźra szolgáló helyiségek, és telkek esetében az a|ttbbiak szeľint:

- ahasznáůatba adás célja: filmforgatás, építőanyag, egyéb eszköztárolás, stb.

- ahasznźiatba adás időtaĺtama: maximum 60 nap

- ahasznźiati díj méľtéke: minimum azingat|an-vagyonkataszteľben rogzitett forgalmi érték

- I-7 nap közötti időtaľtam esetében 8.000,- Ft/nap + Afa + könlzemi díjak,
- 1-30 nap közötti időtaľtam esetél az első 7 napra 56.000 Ft + Afa, ezen felül a 8. naptól

kezdődően naponta 5.000,- Ft + Afa + közüzemi díjak,
- 1-60 nap közötti időtanam esetében aze|ső 30 napra 171.000,- Ft + Afa, ezen felül a 31.

naptól kezdődően naponta 3.000,- Ft + Afa + közüzemi díjak.

A biľtokbaadás és birtokbavétel mindęn esetben źtadźs-éńvételi jegyzőkönyvben rögzítésre kerül,
amely tarta|mazza az ingat|anhoz tartoző mérőórák számát és éi|ásźlt. A mérőóra állás különbözet
alapján a fogyasztás a hasznéúó részére továbbszámlazásľa keľül.

A Kisfalu Kft. köteles a felhata|mazźs a|apján megkötött hasznźiati jogviszonyokról a felévęs
beszĺámoló keretében ľészletes ttýékoztatast adni.

Az azőta eltelt idő tapaszla|atai a|apjźn, filmfoľgatás esetén nemcsak az üľes lakásokat, nem lakás

cé|jźra szo|gźlő helyiségeket, és telkeket kívánják hasznźiatba venni, hanem pl.: lakóépiilet udvará!
csigalépcsőt, |épcsőházat....stb. Javasoljuk a hatfuozatot kiterjeszteni a lakóépület udvarĺáľą

|épcsóhźaĺa, továbbá javasoljuk a díjtételek dupláľa töľténő megemelését, mivel igy a hasnáůati
szęľződéssel' birtokba adással kapcsolatos költségeink megtéľĹilnek. A díjak az a|ttbbiak szerint
alakulnak:
- ahasmźl|ati díj méľtékę: minimum azingat|an-vagyonkataszterben rögzített forgalmi éľték

- I-7 nap közötti időtaľtam esetében 16.000,- Ft/nap + Afa + köztizemi díjak,
- 1-30 nap közötti időtartam esetén az e|só 7 napra 112.000 Ft + Afą ezen felül a 8. naptól

kezdődően naponta 10.000 Ft + Áfa + közüzemi díjak,
- 1-60 nap közöĺi időtartam esetében az.e|ső 30 napľa 342.000,- Ft + AFA, ezen felül a 31.

naptól kezdődően naponta 6.000,- Ft + Afa + közüzemi díjak.

E|őzóekre tekintettel javasoljuk a Tiszelt Képviselő-testiiletnek, hogy ezekben az esetekben adjon

fe|hata|mazást a vagyonkezelő szeľvezetnek használati szerzódés megkötésére utólagos, a féléves
beszámolóban töľténő beszámolási kötelezettséggel'

A birtokbaadás és birtokbavétel minden esetben éúadás-átvéte|i jegyzőkönyvben ľögzítésľe kerül,
amely tarta|mazza az ingat|anhoz tartoző mérőóriák szźmát és állását. A mérőóra állás különbözet
a|apjźn a fogyasztás a hasznźiő részére továbbszámlĺázásra kerül.

Fentiek a|ap1ttĺ kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az elóterjesztésben foglaltakľól a
Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXD(. törvény 107. $-a a|apjźn a döntést

meghomi szíveskedj enek.

Kéľemaza|áhbihatározati javaslatelfogadását.



Hztározati javaslat

1.) A Képviselő-testĺilet úgy d<int, hogy a f7|120|1. (VI. 16.) számú határozatźúvisszavonja.

2.) A Képviselő-testiilet úry dcint, hogy felhata|mazza, és megbízza a Kisfalu Kft-t ideiglenes jellegrĺ
haszná|ati szerződések megkötésére, önkormányzati tulajdonban lévő üres lakások, nem lakás cé|jáĺa
szolgáló helyiségek, telkek, lakóépület udvara, lépcsőhrázak esetében az alźlbbiak szerint:

- ahasnlźiatba adás célja: ťrlmforgatás, épitőarryag, egyéb eszköztĺĺrolás, stb.

- ahasznźiatba adás időtaľtama: maximum 60 nap
- ahasznźĺ|ati díj méľtéke: minimum azingat|an-vagyoĺ.lkataszteľben rögzített foľgalmi éľték

- 1-7 nap közötti időtaľtam esetében 16.000,- Ft/nap + Afa + közüzemi díjak,
- 1-30 nap közötti időtaľtam esetén az e|só 7 napra 112.000 Ft + Afą ezen feliil a 8. naptól

kezdődően naponta 10.000 Ft + Afa + közüzemi díjak,
- 1-60 nap közötti időtaľtam esetében aze|so 30 napra 342'000,- Ft + AFA, ezen feliil a 3l.

naptól kezdődően naponta 6.000,- Ft + Afa + közüzemi díjak.
A biľtokbaadás és birtokbavétel minden esetben źúađés-áttvételi jegyzőkönyvben rögzítésľe kerül,
amely tarta|mazza az ingat|aĺúloz tartoző méľőórák szttmźft és állását. A mérőóľa állás ktilönbözet
alapján a fogyaszttts a hasznźió részére továbbszámliázásra keľiil.

3.) A Kisfalu Kft köteles a felhatalmazźs a|apján megkötött hasnáůatijogviszonyokról a féléves
beszámoló keretében ľészletes tájékoztatźst adni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazBatőja
Határidő: azonna|
A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. április 12.

Kovács ottó
iigyvezetó igazgatő

Töľvényességi ellenőrzés:

fumán Edina
jegyző

Dr. Mészár Erika
a|jegyző


