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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által vezetett ingatlannyilvántartásban a 125637/11/A/11 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XVII.
kerület, Ferihegyi út 88. szám alatt található, alagsori, 242 m² alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiség (a továbbiakban: alagsori albetét) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata (a továbbiakban: Rákosmente Önkormányzata) 1/1 arányú kizárólagos
tulajdonát képezi (1. számú melléklet).
Az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem (a továbbiakban: Erdős Renée Ház)
Rákoshegyen, a Báthori u. 31. szám alatti épületben a Vigyázó Sándor Művelődési Ház
telephelyeként működik. Ádám Ferenc, az Erdős Renée Ház vezetője 2013 őszén az alagsori
albetét egy kisebb részét, a 43 m² alapterületű helyiséget (a továbbiakban: Helyiség) alkalmasnak
ítélte tárolási feladatra, ezért kérte a Helyiség használatba adását az általa vezetett intézmény
részére. Az Erdős Renée Ház munkatársai által itt elhelyezni kívánt tárgyak nem igényelnek
meghatározott klimatikus feltételeket, ezen túlmenően a Helyiség alapterülete elegendően nagy, a
szellőztetése biztosítható, az ajtaja jól zárható és „tűzálló”.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) a 413/2013. (XI. 21.) Kt. határozatában arról döntött, hogy
a Helyiséget 2013. december 1. napjától 2016. november 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra bérbe adja a Vigyázó Sándor Művelődési Ház részére raktározás céljára, majd a
246/2016. (X. 27.) Kt. határozatában a Helyiség 2019. november 30. napjáig terjedő ismételt
bérbeadásáról döntött.
A Képviselő-testület a 246/2016. (X. 27.) Kt. határozatában arról is döntött, hogy a Helyiség
bérleti díja alapbérleti díjból valamint közüzemi és egyéb költségekből áll; a Bérlőnek alapbérleti
díjat nem kell fizetnie, a közüzemi költségeket (fűtés, áram, víz- és csatornadíj) és az egyéb
költségeket (pl. a közös költséget) az általa bérelt Helyiség tekintetében a bérlet teljes időtartamára
meg kell térítenie, továbbá a Bérlő biztosítást köteles kötni a Helyiségben elhelyezett ingóságokra
vonatkozóan.
Klein Marianna, a Vigyázó Sándor Művelődési Ház igazgatója levélben kérte (2. számú melléklet)
a Helyiség bérbevételének ismételt engedélyezést, mivel az Erdős Renée Ház tárolási kapacitása
továbbra is nagyon szűkös a Báthori utca 31. szám alatti épületben.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 21/2015.
(V. 28.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) 56. § (1) bekezdése szerint a helyiség bérbeadása
elsősorban nyilvános versenyeztetés útján, továbbá a rendeletben meghatározott esetekben
pályázaton kívül történhet. Az Ör. 67. § (1) bekezdésének h) pontja szerint a helyiség
versenyeztetés nélkül bérbe adható, amennyiben annak használatára az önkormányzat
költségvetési szervének, vagy az Önkormányzat többségi tulajdonosi részesedésével működő
gazdasági társaságának van igénye.
Az Ör. 52. §- a értelmében az Ör. III. részének szabályai közül a bérleti szerződésekre (52./A §ának (5)-(7) bekezdései és 74. §- a) bérbeadás módjára (56. §- a), az óvadékra (75. §- a), valamint a
bérbeadás időtartamára (72-73. §- ai) vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a bérlő
állami, közigazgatási vagy központi költségvetési szerv, valamint közalapítvány vagy köztestület.
A Vigyázó Sándor Művelődési Ház Rákosmente Önkormányzata által alapított költségvetési
szerv, az intézmény közművelődési és közszolgáltatási közfeladatot lát el.
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Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2013. (VIII. 29.) ök. rendelet 44. § (1) bekezdése
értelmében az önkormányzati vagyon tulajdonjogának bármely jogcímen történő ingyenes vagy
kedvezményes átruházásáról, továbbá a vagyon ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról – a
rendeletben foglalt kivételekkel – értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület dönt, minősített
szavazattöbbséggel.
A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által vezetett
ingatlan-nyilvántartásban a 125637/11/A/11 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a
Budapest XVII. kerület, Ferihegyi út 88. szám alatt található, alagsori, 242 m² alapterületű
nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport egy részét, a 43 m² alapterületű helyiséget (a
továbbiakban: Helyiség) 2019. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra bérbe adja a Vigyázó Sándor Művelődési Ház (a továbbiakban: Bérlő)
részére raktározás céljára.
2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az 1) pontban meghatározott Helyiség után a Bérlőnek bérleti díjat nem kell
fizetnie, a közüzemi és egyéb költségeket (pl. a közös költséget) az általa bérelt Helyiség
tekintetében meg kell térítenie, továbbá biztosítást köteles kötni a helyiségben elhelyezett
ingóságokra vonatkozóan.
3) A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéseiről értesítse a
Bérlőt, továbbá az 1)-2) pontokban foglaltaknak megfelelően a bérleti szerződést az
Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, a bérleti szerződés aláírására:
a döntést követő 30 napon belül
Budapest, 2019. december 4.

dr. Bakos András s.k.
alpolgármester
Az előterjesztés mellékletei:
1. számú melléklet:
tulajdoni lap
2. számú melléklet:
a Vigyázó Sándor Művelődési Ház igazgatójának kérelme
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