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Embeľĺ Erőfoľľás Bizottság véleményezi tr
Hatfu ozati j av as|at a bizottság szőtmár a:

A Vĺĺĺosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság javasolja a Képviselő.testiiletnek az
előterj esztés megtĺárgy alását.

Tisztelt Képvĺselő.testĺĺlet!
1.

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése
1-. A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuarosi Önkormĺĺnyzat (a továbbiakban:
onkormányzat) fulajdonát képezi a Budapest VIil. keľĺilet, F.iumeĺ tt l. szátm a|atti,
34594l0lNIhe|ytajzi szÁmű,566 m"^alapterületiĺ, pinceszinti, ďagsoľi és fřildszinti, továbbá
a 34594t0tBt| helyajzi szĺímú 91 m2 alapteľületíí ftildszinti és I. emeleti nem lakĺás céljĺíra
szol.gáiő helýségcsopoľt (a továbbiakban: Ingatlanok). 

^z 
lngatlanok 2016. április 29.én

keriiltek bitokbavéteke, az ingatlan-nyilvantaľtásban ,,egyéb'' és ,,étterem'' besorolással
szerepelnek. A birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint azIngat|anok közepes ĺillapotuak,
felújítást igényelnek, (3) műszaki besorolásúak, rendeltetésszeríi hasznáiatra csak egyutt
alkalmasak, tekintettel arta. hogy a közmiĺ kialakítĺĺsuk közös. A fenti Ingatlanok
bérbevételéľe a birtokbavételiik óta nem volt érdeklődés.

A Budapest VIII. keľiilet, Fiumei űt 7. szőľľ' a|atti' 34594l0/Nt helyľajzi számű, vizőrás
helyiségľe az onkormĺĺnyzat közös költség fizetési kötelezettsége 101.660,-Ftlhő, a
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34594/0lBlĺ he|yraja szátmű, vízőrás helyiségre pedig 25.I|6,-FtIhő. Az Onkoľmányzat
kiizös ktiltség fizetési kiitelezettsége összese n 126.7 7 6,. Ft.

2. Az Önkoľmányzat tulajdonźúképezia Budapest VIII. kerület, Üuĺĺ ĺt 16ĺ8.. szńm a|atti,
36763l0lÁJ48 helyrajzi szźtmű, 118 m" alapterĺilehĺ, fiildszinti nem lakĺĺs céLjara szo|gá|ő
helyiség, me|y az ingatlan-nyilvĺántartásban ,,egyéb'' besorolással szerepel. Az ingatlan
klzańlag a Budapest vI[. keľület, Üuĺi ĺt 18. szám a|atti,36764t0tV1 helyrajzi számd
756 m" alapterületíĺ helyiségből közelíthető meg, mely utcai bejaratu, ftildszinti és pinceszinti
résszel rendelkezik. Kiz,arő|ag ebből a helyiségből közelíthető meg a36764|0ĺN3 he|yľajzi
szímú 28 m2 alapterĹiletíĺ, ftĺldszinti nem lakas cé|jara szolgáló ňelyiség. A helyiségôk az
ingatlan-nyilvantartĺísb arl,'ijz|et,, besorolással szerepelnek.

A helyiségek birtokbavételére 20|4. januar l5-én keľült sor. A biľtokbavételi jegyzőkönyv
tanúsága szerint a helyiségek jó állapotúak, (4) miĺszaki besorolĺísúak, rendeltetésszenĺ
haszná|atra csak együtt alkalmasak, tekintettel ana, hogy miĺszakilag egyesítésre keľültek
korábban és a közmű kialakítís is közö's. A közös közművek, valamint a helyiségek műszaki
egyesítésemiatt|r'lzźrő|agazegyiittesbérbeadáslehetséges.

A Budapest VI[. kertilet, Üll0ĺ ĺt |6ĺB. szám a|atti,36763lolN48 helyľajzi szźlmű, vizőra
nélküli helyiségre az onkoľmanyz.at közös kiiltség fizetési kötelezettsége 58.820,.Ft!hő, az
Ülloi ĺt 18. szĺám a|atti, 36764lO/N| he|yrajzi szźlmű vízőrźs helyiségre a 4}.824,-Ftlhő
célbefizetéssel egyĹitt 161.028,-Ft/ľró, a 36764l0/N3 helyajzi szálmű, vízőra nélktili
helyiségre pedig az 1.5!2,-Ft/ľró célbefizetéssel egyutt 7.924'.Ftlhő. Az onkormányzat
ktizös kiiltség Íizetési kötelezettsége összese n 227 .7 7 2,. F.t/hó.

A Képviselő- testÍilet 20|6. évben két ďkalommal hatfuozatothozott a Budapest VIII. keľiilet,
Ülloĺ ĺt 16lB. és az ulai út 18. szźlm alatti helyiségek bérbeadasźra törtéĺő nyilvános
páIyźnat kiíľásĺáról. A páIyazat mindkét ďkalommal éľvényesen, de _ pa|yazatot benyújtó
hiĺínyában _ eredménytelenül zźru|t. Ezt követően a Képviselő-testiilet f34l20|6. CXII. 01.)
sziímú hatźrozatźtban döntött a helýségek nyilvĺĺnos pá|yźzaton tiirténő éľtékesítésérőI. Az
éľtékesítésre kiíľt pá|yázatta sem érkezett ajźn7at, így u is eredménytelenül zarult.

A Magyar Álumĺ Operuhźn (rövidített neve: MÁo, székfiely: 1061 Budapest, Andrĺássy tit
22.; A|apítő okirat száma: t3063l20|6.) az Önkormźnyzaton keresztÍil megkereséssel élt a
Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) fe|é, az operaház
koľszerűsítése, felújíĺĺsa idejéľe kiköltöztetésre kerülő női és ferÍi varoda és jelmeztn
elhelyezésére alkalmas keriileti, önkoľmányzati ingatlanokkal kapcsolatban. A JGK Zrt. á|tal'
felajánlott helyiségek köztil vźlasztottźú<ki a Budapest VIII. kerĺilet, Fiumei út 7. és azullľ:i
trt t6/B., valamint azvĺai ft 18. szźtm a|at|elhelyezkeđő iiľes önkoľmányzati fulajdonú nem
lakás célj áľa szolgźiő helyiségeket.

A Fĺumeĺ űt 7. szálm alatti önkormźnyzati fulajdonú helyiségekbe női- és férfi varľodát
szeretnének elhelyezni, mivel az közel vaÍI az Eľkel Sziĺlhźvhoz és a Kenyérmező utcai
varodájukfioz, ame|y jelentősen segítené a hatékony munkavégzést, valamint a ruhapľóbĺĺľa
éľkező művészek szőľĺľrźtra is kényelmes megoldást jelentene.

Az al/rő,i út 16/B. és 18. szám alatti önkormźnyzati tulajdonú helyiségek alkalmasak
ra|<tźtrozźs cé|jźna, a jelmeztĺíľuk nagy tészét itt szeretnék elhelyezni, mivel a je|mezźi|omány
jelentős értéket képvisel, így ezek raktározásához biztonsźryos, szellőztethető, tempeľalt
helyiséget kell biztosítani, amelyet akivźÄasztott ingatlan kiépítettsége biztosítani fud.
Az Avant.Immo Kft. áItaI 20|7. marcius 24-én készített és Gódor Lász|ő független
ingatlanforgalmi szakértő źital 20|7. mĺíľcius 28-an jóvĺáhagyott értékbecslés szeľint a
Budapest vlil. keľĺĺlet, Fĺumei út 7. szźtm alatti, 34594l0lU1 helyľajzi számú
(122.370.000'.Ft) és 34594l0tBl1 helyrajzĺ számri (18.420.000'.ľ't) Ingatlan foľgalmi
éľtéke tisszesen: 140.790.000'. Ft.



Az Avant.Immo Kft. áIta| 2017. maľcius 23.źn készített Gódor Lász|ő fiiggetlen
ingatlanforgalmi szakértő á|til| 20|7. maľcius 28-őn jóvĺĺhagyott éľtékbecslés szeľint a
Budapest vlil. kerüIet, tĺnĺĺ ĺt 16ĺB.. szźm alatti 36763t0tV48. helyľajzi számri, és az
UIlőĺ út 18. szĺám a|atti 36764l0lÁJ1 helyľajzĺ számú és 3676410/Á/3 helyrajzi számil
Ingatlanok forgalmĺ éľtéke: 198.970.000 ,- r.t.

A MÁo az á||amhźlztafiasról szóló 2011.évi CxCv. törvény éľtelmében költségvetési szeľv,
amely részére - a hivatkozott jogszabá|y, valamint a nemzeti vagyonĺól sző|ő 20|l. évi
CXCVL töľvény alapjĺín - önkoľmányzati helýség ingyenes haszná|atba adható
versenyeztetési eljánás mellőzésével.

A fentebb leíľtakra figyelemmel a trĺÁo felújításának idejére az Önkormźnyzat a kĺizfeladat
e|léltásźiloz szfüséges infrastruktura (vanodą je|meztźr elhelyezése) biaosítasa céljából
ingyenesen ađhatjahasznźiatba a fulajdonában álló helyiségeket. A fenti, nem lakás cé|jań
szolgáló helyiségek átmeneti időre a uÁo részére történő hasznźiatba adásával az
onkormanyzat olyan helyiségeket tudna a közfeladat ellátása céljából hasznosítani, melyekre
hosszabb idő őtanincs mĺĺľ érdeklődés, így azok feltehetően továbbra is iiresen állnĺĺnak.

Kéľem aTiszte|t Képviselő-testiiletet a fenti ingatlanok IrĺÁo részéte töľténő, 2O|7.június 1.
napjától azOperahőa felújításának befejezéséigtartő ingyenes használatba adásźůloz.

3. A Magyaľ Áĺamĺ operaházErkel Szinhźnafelajánlást tett a VIII. keľĹileti lakosok ĺészére
aza|źlbbiak szerint:
2017.június 30-ig az előre megadott 4 előadásra szóló bĺírmely kategóriájú bérletet a keriileti
lakosság 1.600,- Ft-os aľon (eredeti ar kategóľiĺínként: 2l.840,. Ft; 17.600,- Ft;9.|20,- Ft
4.560,- Ft), a 3 megadott előadasra szóló bármely kategóriájú bérletet pedig 1.200,. Ft-os iíľon
(eľedeti ar kategóriánként: 16.080,. Ft; |2.960,-Ft;6.720,- Ft; 3.360,. Ft) vásrĺľolhatja meg.
Az Eľkel SzíľÚlrźn által előre meghatźtrozott |4 előadásra a hivatalos jegyeladás Q017.július
1.) előtt kedvezményes 500,. Ft.os áron (eredeti źt:7.200,. Ft) válthatjak meg jegyeiket.
Alkalmi 50%-os kedvezméný biztosítanak a napi belépőjegy áÍábő| az źůtahlk megielölt
előadásokľa.
A jogosultsägelleĺórzése a lakcímkartya bemutatásával történik, aszírlházpénztańban.

II. A beterjesztés indoka
A nem lakás cé\jara szol'gáiő helyiségek hasznosításáůloz a fulajdonosi jogkcir gyakorlójának
dcintése szfüséges, amely döntés meghozata|źraaTisztelt Képviselő-testĹilet jogosult.

III. A diintés célja' pénzüryi hatása
Az iĺgyenes használatba adás esetén a MAo gondoskodna arrő|, hogy a helyiségek esetében
ne töľténjen további állagľomlás az tiresen állas kiivetkeztében, valamint a közös költséget és
akönlzemi díjakat is aMÁo fizetné.
Ahatźrozati javaslat elfogadása az onkormányzatz}L7. évi kiadásait kedvezően befolyĺísolja,
tekintettel a MAo felajánlasĺára a közös költség és a köziizemi díjak ťtzetésére vonatkozóan.
A helyiség hasznosítása pénziigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ kiiľnyezet
A Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat vagyonaról és vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásĺíról szóló 66/20|2. CXII. 13.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban:
Vagyonľendelet) 16. $ a) pontja szeľint a Képviselő-testiilet a fulajdonosi joggyakorló a 100
millió Ft feletti értékíivagyon hasznosítĺísával kapcsolatos d<intés meghozatalában.
A nemzeti vagyonľól szőlő 2011. évi CXCVL töľvény 11. $ (17) bekezdés 1. pontja szeľint
mellőzhető a versenyeztetés, ha a hasznosítás allaĺnháztartasi körbe tartoző szewezet javfua
tt'ľténik.



Az á|lanháztaľtásról szőIő 2011. évi CXCV tĺiľvény 7. $ (1) bekezdése értelmében a
ktiltségvetési szerv jogszabályban vagy alapítő okiratban meghataľozottkozfe|adat e||źtásźra
létrej iitt j ogi személy.
A MAo Alapító okiratanak 3.l. pontja szeľint a kĺiltségvetési szeľv kĺizfeladata:
zenemiivészet működtetése és táncművészet működtetése elnevezésuközfeladatok el|átása az
előadó-művészeti szewezetek tĺímogatasĺĺról és sajátos fogla|koztatasi szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény alapjĺĺn.
A nemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVL töľvény 11. $ (13) bekezdése alapjan a nemzeti
vagyon ingyenesen t'lzaĺő|ag közfeladat ellátĺísą a lakosság kozszo|gá|tatĺásokkal való
e|Lőúźsa, valamint e feladatok elLátźsźůloz sziilĺséges infrastruktura biztosítása céIjábő| az
ahhoz szfüséges méľtékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

Kéremaza|źhbíhatźtrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy

t.) hozzájárul a Budapest VIII. kerůĺlet, ľ'ĺumei Űú 7. szám a|at1i,34594/0lN1 he|yĺajzi
számu, 566 m" alaptertiletĹĺ, pinceszinti, alagsori és fřildszinti, továbbá a 3459410ĺB/1
he|yrajzi szźtmű 9| m" alapterületiĺ ftildszinti és I. emeleti nem lakĺís céljráľa szolgáló
helyiségcsoport ingyenes haszrálatba adásához a Miagĺaľ Áilami Opeľaház részére
20|7. jrinius 01. napjátó| hatźrozott időre, feltétel bekövetkeztéig, a felújított épület
hatósági használatbavételi engedélyjogerőre emelkedésének napjáig, ennek hianyában a
felújítast megtestesítő építési munkálatok teljes egészének műszaki átadásanak napjáĺg,
de legkésőbb 2018. december 31. napjáig, zenemíivészet mfüödtetése és tĺíncmíivészet
működtetése elnevezésű közfeladatok elláüísának elősegítése érdekében.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Hatĺáridő: 20|7 .június 01.

2.) hozzájárlul a Budapest VIil. keľület, Ünoĺ ĺt 16ĺ8. szálm a|atti,36763l0lV48 helyľajzi
szátmű' 118 m" alapteľĹiletíĺ, fiildszinti nem lakĺís cé|jaru szolgáló helyiség, tovźhbá az
Ülloĺ ĺt 18. szám^ a|atti, 36764/OlN1 he|yajzi számú utcai bejaľatú, ftildszinti és
pinceszinti 756 m2 alapterĹiletíĺ és a k'lzátrilág ebből a helyiségből megkiize|íthető
36764l0l/J3 he|yrajzi szÁmí 28 m. alapteľületíi, fiildszinti nem lakás céIjara szolgáló
helyiségcsopoľt ingyenes használatba adásához a l/Lagar Áilami operaház tészére
20|7. június 01. napjátő| hatźlrozott iđőre, feltétel bekövetkeztéig, a felújított épiilet
hatósági haszná|atbavételi engedély jogeľőľe emelkedésének napjáig, ennęk Inányában a
felújítást megtestesítő építési munkálatok teljes egészének műszaki átadásának napjáig,
de legkésőbb 2018. december 3|. napjáig, zenemiĺvészet mfücĺdtetése és tĺáncművészet
működtetése elnevezésiĺ közfeladatok ellátĺísrának elősegítése érdekében.

Felelő s : Józsefu aro si Gazdálkodási Közp otÍ Zrt. v agy ongazdálkodási igazgatő
HatÁĺĺdő: 201-7 .junius 01.

3.) felkéri a Józsefuaĺosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatározat 1.) és 2.) pontja szeľinti
haszná|ati megállapodas ok megkötés éľe.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdĺílkodasi Közpoft Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatĺíridő: 20|7 .június 01.

4.) a) elfogadja aMagyar Áĺami operuhaz Erkel Szílthazának felajĺínlását, mely szerint a
Szíĺlház źita| meghatźrozott előadásokľa a VIII. kerĹileti lakóhellyel rendelkezők részéľe
kedvezményes jegy- és bérletárat bizosít.



b) elfogadja a Magyar Allami operahaz fe|ajźntását a haÍározat szerinti helyiségek
tekintetében a mindenkoľi kĺizos kĺiltség és kĺizĹizemi díjak megfizetésére vonatkozőan a
hasznőlat idejére.

Felelős : polgrírmester
Hataľidő: 20|7.június 0 1.

A döntés végľehajtĺását végzo szewezeti egység: 1.)-3.)' 4.)b) pont esetében Józsefuĺĺľosi
Gazdálkodási Központ Zrt.,4.)a) pont esetében Humánszo|gźitatÁsi Ügyosztaly

Budapest, 2017. április 05.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Riman Edina
jegyző

nevében és megbízrásából

/ lĺr q {/í Kub-Vł ).,- 7
dr. Mészár Erika ,/

a|jegyzí' 
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