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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által vezetett ingatlannyilvántartásban a 121127/53 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett szolgáltatóház, üzletház”
megnevezésű, természetben a Budapest XVII. kerület, Pesti út 41/C szám alatt található ingatlan
2428/8791 tulajdoni hányadban Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) tulajdona. Az ingatlanon található felépítményben, a tetőtérben, a
nyilvántartás szerint 57 m² alapterületű és 47 m² hasznos alapterületű nem lakás céljára szolgáló
helyiség (a továbbiakban: Helyiség) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll (1. számú
melléklet).
Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
22/2015. (I. 29.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Helyiséget 2015. február 1. napjától 2019.
december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra bérbe adja a Demokratikus Koalíció (a
továbbiakban: Bérlő) részére iroda céljára, három havi nettó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése mellett. A Helyiség után fizetendő bérleti díj jelenleg 42.054,- Ft + ÁFA
havonta, továbbá a Bérlő fizeti a közüzemi és egyéb költségeket is.
A Bérlő képviselője, Hernádi Gyula választókerületi elnök, 2019. szeptember 27. napján kelt
levelében kérelmezte (2. számú melléklet) a Helyiség újabb öt évre történő bérbe adását.
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 nem lakás céljára
szolgáló helyiséget a Képviselő-testület döntése alapján társadalmi szervezet vagy alapítvány
versenyeztetés nélkül veheti bérbe. Az Ör. 73. § értelmében a bérlő kezdeményezésére a felek
újabb öt évig terjedő időtartamra szóló szerződés megkötésében állapodhatnak meg, ha a bérbe
adott helyiségre fennálló szerződés a határozott idő lejárta miatt szűnik meg.
Az Ör. 75. § (1) és (2) bekezdése alapján helyiség bérbeadása esetén a bérleti szerződésből eredő
kötelezettségek biztosítására a bérlőnek a szerződés megkötése előtt és az Ör.-ben meghatározott
esetekben óvadékot kell nyújtania, illetve a már korábban befizetett óvadék összegét ki kell
egészíteni, amennyiben a bérleti díj emelkedik. Az óvadék mértéke az 52/A. § (1) és (2) bekezdése
szerinti bérbeadói jogkör gyakorlójának döntése alapján a helyiség háromtól hat hónapig terjedő
bérleti díjának megfelelő összeg. Az Ör. 76. § (5) bekezdése alapján az óvadék megfizetése a
szerződés megkötésének feltétele.
A fentiek alapján javaslom, hogy Rákosmente Önkormányzata 2020. január 1. napjától 2024.
december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szóló bérleti szerződést kössön a Bérlővel. A
bérleti díj tekintetében – figyelemmel a tetőtérre – a 47.000,- Ft + ÁFA/hó (1000,- Ft/m²/hó +
ÁFA) összegű bérleti díjra teszek javaslatot, amely bérleti díj 2020. december 31. napjáig érvényes,
ezt követően évente a KSH által közölt éves fogyasztói árindexnek megfelelően módosítható.
Javaslom továbbá, hogy három havi nettó bérleti díjnak megfelelő nettó összegű óvadék kerüljön
kikötésre.
A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
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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 Budapest XVII. kerület, 121127/53 helyrajzi szám alatt felvett,
természetben a Budapest XVII. kerület, Pesti út 41/C szám alatt, a tetőtérben található, 47 m²
hasznos alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget (a továbbiakban: Helyiség) 2020.
január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra bérbe adja a
Demokratikus Koalíció (a továbbiakban: Bérlő) részére iroda céljára.
2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az 1) pontban meghatározott Helyiség bérleti díja 47.000,- Ft + ÁFA havonta,
amely bérleti díj 2020. december 31. napjáig érvényes, ezt követően évente a KSH által közölt
éves fogyasztói-árindexnek megfelelően módosítható. A Bérlőnek a közüzemi és egyéb
költségeket (pl. a közös költséget) az általa bérelt Helyiség tekintetében meg kell térítenie.
3) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a bérleti szerződés megkötésének feltétele a Bérlő által korábban befizetett óvadék
összegének a 2) pontban meghatározott nettó bérleti díj háromszorosának megfelelő összegre
történő kiegészítése, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15517007-10690004 számú számlaszámára történő
átutalással.
4) A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1)-3) pontokban foglalt
döntéseiről értesítse a Bérlőt, valamint a helyiségbérleti szerződést 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:
ingatlanvagyon-kataszteri adatlap
2. számú melléklet:
a Demokratikus Koalíció választókerületi elnökének kérelme
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