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Képviselő-testülete számár a

Tisztelt Képviselő-testület !

A Budapest Józsefuárosi onkorm źnyzat tulajdonában á11ó lakások, nem lakás cé|jára szo|gá|ő
helyiségek és telkek bérbeadását szabä|yozzák a Budapest Józsefvárosi Onkormányzat
vagyonárő| és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 6612012. (XII. 13.), a
Budapest Jőzsefvárosi onkormtnyzat tulajdonában átló lakások béľbeadásának feltételeiľől,
valamint a lakbéľ mértékéľől szőtő 16/2010. (III. O8.), az onkormányzat ta|ajdonában álló
nem lakás cé.|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló I1l2005. (IV. 20.),
valamint az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok' gépkocsi-
beállók és dologbéľlet béľbeadásának feltételeiről szóló 59l20II. (XI. 07 .) számu
önkormányzati rendeletek.

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezeto igazgatő

A képviselő-testületi ülés időpontja:,2Ü I'3. mäjus,2,f . , sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. kerületben, önkormányzati tv|ajďonban lévő ingatlanok
i d ei sl ene s hasznźůatb a adás ár a
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Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság véleményezi E
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Határ ozati j av as|at a bizottsźĘ, számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a
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A rendeletek nem foglalkoznak azza| az esettel, ha nem bérbeadásra, hanem ideiglenes
jelleggel, rĺjvidebb időtaľtamra' gyors hatáľidővel, haszná|atba ađźsra keru| az éľintett
ingatlan.

Ilyen esetek lehetnek' és kerületünkben már több alkalommal is felmeľültek ilyen igények:
- filmforgatás céljából
- építési anyag táľolása, társasházi felújítás, ĺinkormányzati épület, illetve közterület

felújítás kapcsán
tcjľténő haszná|atba vétel, stb.

Ezekben az esetekbęn I-2 naptól |-2 hőnapig torténik a hasztáIatba véte|, és a kérelem
beérkezése és a haszntůatba Vétel időpontja kĺizött olyan ľövid idő telik el, ami nem teszi
lehetővé bizottsági dontés meghozata|tĺt'. Ezekben az esetekben a kérelmet teljesíteni nem áll
módunkban, mivel önálló fe|hata|mazássa| egyetlen hivatali szervezeti egység, vagy
gazlasági társaság sem rendelkezik. Az ilyen kérelmek nem teljesítése bevétel kiesést jelent
az onkorm áĺyzat szźtmár a.

Fentięk érdekében a Képviselő-testtilet a271l20I1. (VI. |6.) száműhatźlrozatávalúgy döntött,
hogy felhata|mazza, és megbizza a Kisfalu Kft-t ideiglenes jellegu haszntúati szeľződések
megkötésére, üľes lakások, nem lakás céIjáta szolgáló helýségek, és telkek esetében az
alábbiak szerint:

- ahaszná|atba adás célja: filmfotgatás, épitőanyag, egyéb ęszkoz táľolás, stb.

- ahaszná|atba adás időtartama: maximum 60 nap

- ahasznźÄati díj mértéke: minimum az ingat|an-vagyonkataszteľben rcgzitett forgalmi
érték

- 1-7 nap kĺĺzötti idotatam esetében 8.000,- Ft/nap + ĺfałkozuz,emi díjak,
- 1-30 nap közötti időtartam esetén az e|so 7 napra 56.000 Ft + Afa, ezen felül a 8'

naptól kezdődően naponta 5.000,- Ft + Afa łkozúzemi díjak,
- 1-60 nap kĺizötti időtartam esetében az elso 30 napra 171.000,- Ft -| Afa, ezęn

feltil a 31. naptól kezdődően naponta 3.000,- Ft + Afa łkozizemi díjak.

A biľtokbaadás és birtokbavétel minden esetben źltadás-áNéte|i jegyzőkĺinyvben rögzítésre
keľül, amely tarta|mazza az ingatlanhoz taftoző mérőórák szźlmát és źi|ását. A méľőóra állás
kĺilonbozet a|apján afogyasztźls a használő tészérę továbbszám|ázásra keriil.

A Kisfalu Kft' köteles a felhatalmazás alap1án megkötött haszná|atijogviszonyokľól a feléves
beszámo ló keretéb en részletes tájéko ztatást adni.

Az azőta eltelt idő tapaszta|atai a|ap1án, filmforgatás esetén nemcsak az utes lakásokat, nem
lakás céljára szo|gtlő helyiségeket' és telkeket kivźtnják haszntiatba venni, hanem p1.:

lakóépület udvarát, csigalépcsőt, lépcsőházat'...stb. Javasoljuk ahattltozatot kiteľjeszteni a
lakóépület udvaľára, Iépcsóházra, továbbá javasoljuk a díjtételek duplára töľténő
megemelését' mivel igy a haszná|ati szerződéssel, biľtokba adással kapcsolatos kĺiltségeink
megtéľĹilnek. A díjak az a|ábbiak szerint alakulnak:
- ahaszná|ati díj mértéke:

- 1-7 nap közötti időtaľtam esetében 16.000,- Ftlnap + Áfa +közüzemi dijaVingat|aĺ,
- 1-30 nap közĺitti időtartam esetén az e|so 7 napra 112'000,- Ft + Afa, ezen felül a 8.

naptól kezdődően naponta 10.000,- Ft + Afa łkozizemi đíjaVingatlan,
- 1-60 nap közötti időtartam esetében az elso.3O napľa 342.000,- Ft + AFA, ezen feliil a

31. naptól kezdődően naponta 6.000,- Ft + Afa łközuzemi dijaVingat|an.

A Képviselo-testület 2013. május 8-i ülésén tćlrgya|ta jelen eloteľjesztést, és képviselői
felszólalás' valamint egy elírás miatt annak visszavonását és pontosítását kérte.



A képviselői felszólalást megvizsgálva tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az
ingatlanok értékének figyelembevételével töľténő díjszabás megá||apitására nincs mód' mivel
az onkormányzat ingatlan-vagyon kataszterében nem szerepelnek külön értékkel a
lakóépületek kĺjzös tulajdonát képező épületrészek, mint például az udvar,Iépcsohtu. Ezek
értékének megállapítására éľtékbecslés ęlkészítéséľe lenne szükség, amit az értékbecslés
elkészítésének kĺjltsége, illewe az iđőtényezők nem indokolnak. Az ideiglenes hasznáIatra
vonatkozó kérelmek sok esetben az igényelt kezdési időpont előtti pár napban keľülnek
benyújtásľa. Amennyiben a kéľelem olyan tęľtilet igénybevételéľe irányul, amely a jclenlcg
hatályos határozatban nem keľült rögzitésre, és a bizottsági döntés meghozata|ára mźr
stirgősséggęl sincs elegendő idő' a kérelmet el kell utasítanunk.

Bérlős épület hasznáIatba adására nem kerülhet soľ, mivel a (lakás, helyiség) bérlők jogait ily
módon nem lehet csorbítani, hasznáIatba adásra csak olyan ingatlan esetében kertilhet sor,
amely hasznosításon kívüli. Ez a|apján sem indoko|t az ingatlan értéke a|apján torténő
hasznáIati díj megáll apítás.

Az elmúlt évek tapaszta|atai a|apjźn egy évben legfeljebb 2-3 alkalommal vesznek
hasznźilatba ilyen célra ingatlanokat I-2 ĺapra, például konténertáľolásra vagy filmforgatásra.
Az azonos díjszabás miatt a kisebb és nagyobb terülętęk bérbeadásáva| az onkormányzat
kiegyenlített bevételre tesz szert.

Elozőek miatt nem javasoljuk, hogy az onkormányzat a|apterilet és érték alapján különbséget
tegyen ahaszná|atba adás során, továbbra is az alkalmankénti đíjazást javasoljuk.

Fentiek a|ap1tln kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előteľjesztésben foglaltakról a
Magyarországhelyi <inkormányzataírő|sző|ő20Il. évi CLXXXX. törvény 107. $-a a|apjána
döntést meghozni szíveskedj enek.

Kérem az a|ábbi határ o zati j avasl at el fo gad ás át.

Határozati javaslat

1.) A Képviselő-testület úgy dönt' hogy a 27112011. (VI. 16.) számú határozatát visszavonja.

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhata|mazza, és megbízza a Kisfalu Kft{
ideiglenes jellegtĺ hasznćt|ati szerződések megkcitésétę, az önkormányzati tulajdonban
lévő lakások, nem lakás céljáľa szolgá|ő helýségek, a lakóépület kozös tulajdonú
épületrészeik, telkek esetében az a|ábbiak szerint:
- ahasználatba adás célja kül<inosen: f,rlmforgatás, építoanyag, egyéb eszkoz tárolás.
- abaszĺálatba adás iđőtaĺama: maximum 60 nap
- ahasználati díj mértéke:

- 1-7 nap közötti időtar1am esetében 16.000,- Ft/nap + Afa + közüzemi
díjalďingatlan,

- 1-30 nap kozötti időtartam esetén az eIső,7 napra 112.000'- Ft + Áfa, ezen felül a 8.

naptól kezdődoen naponta 10.000,- Ft + Afa łközijzemi díjaUingat|aĺ,
- l-60 nap közötti időtartam esetében az e|so 30 napra 342.000,- Ft -]- AFA, ezen

fęltil a 31. naptól kezdődően naponta 6.000,- Ft + Afa r- kozüzemi đijaVingat|an.
A birtokbaadás és birtokbavétel minden esetben átadás-átvételi jegyzőkönyvben
ľögzítésre keľül, amely tarta|mazzaazingat|aĺlhoztartoző mérőórák számát és állását. A
mérőóra állás különbozet a|apján a fogyasztás a haszná|ő részére továbbszám|ázásra
kenil. Amennyiben olyan ingatlanrész hasznźiatba ađásttra kerĹil sor, amely kiil<jn
méroőrával nem, đe tltam-, vizvéte|ezési lehetoséggel rendelkezik, űgy a főmérőn mért (1



éves időtartam figyelembevételével meghatározott) átlag feletti fogyasztźts megfizetésére
köteles ahaszná'Iő.

3.) A Kisfalu Kft kĺjteles a felhatalmazás a|apjáĺ megkĺitött hasznźĺIati jogviszonyokról a

feléves b eszámoló keretében részletes tźĄ ékoztatást adni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvez ető igazgatőja
Hatáľidő: I-2. pont esetében 2013. május 22.

3. pont esetében a Kisfalu Kft. feléves beszámolója benyújtásának időpontja
A döntés végľehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. május 9.
Iv
Kovács ottó

ugyvezető igazgato
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