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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által vezetett ingatlannyilvántartásban a 134575/0/A/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1171 Budapest, Péceli
út 239. szám alatt fekvő, „üzlet” megnevezésű, 29 m² alapterületű, nem lakás céljára szolgáló
helyiség (a továbbiakban: Helyiség) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
(a továbbiakban: Rákosmente Önkormányzata) kizárólagos tulajdonát képezi (1. számú melléklet).
A Helyiséget 2017. március 1. napjától az országgyűlési képviselői mandátum végéig az
Országgyűlés Hivatala bérelte Dr. Bárándy Gergely részére, országgyűlési képviselői iroda céljára.
A következő országgyűlési ciklusban az Országgyűlés Hivatala a Helyiség ismételt bérbevételét
kezdeményezte Tóbiás József országgyűlési képviselő részére. A Helyiség bérbevételének célja az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 111. § (1) bekezdésében szabályozott, a képviselői
megbízatás időtartamára kiterjedő irodai elhelyezés biztosítása volt. Tóbiás József országgyűlési
képviselői megbízatásának megszűnése miatt az Országgyűlés Hivatala kérelmezte a helyiségbérleti
szerződés módosítását (2. számú melléklet), kérve, hogy a Helyiség használója a továbbiakban Dr.
Molnár Zsolt országgyűlési képviselő legyen.
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, azonban az 52. § értelmében a III. rész szabályai közül a bérleti szerződésekre (52/A. §ának (5)-(7) bekezdései és 74. §-a), 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.
Rákosmente Önkormányzata, az Országgyűlés Hivatala, illetve Tóbiás József országgyűlési
képviselő között 2018. május 9-i hatállyal létrejött irodabérleti szerződés módosítását (3. számú
melléklet) támogatni javasolom akként, hogy a Helyiség tényleges használója 2019. november 1.
napjától Dr. Molnár Zsolt országgyűlési képviselő legyen.
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 hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi
Hivatala által vezetett ingatlan-nyilvántartásban a 134575/0/A/1 helyrajzi szám alatt felvett,
természetben a 1171 Budapest, Péceli út 239. szám alatt fekvő, „üzlet” megnevezésű, 29 m²
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség (továbbiakban: Helyiség) bérlete tárgyában
2018. május 9-i hatállyal létrejött irodabérleti szerződés akként kerüljön módosításra, hogy
Tóbiás József országgyűlési képviselő használati joga 2019. október 31. napjával megszűnik, és
helyette a Helyiség használatára 2019. november 1. napjától Dr. Molnár Zsolt országgyűlési
képviselő jogosult, a bérleti szerződés egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett.
2) A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban foglalt döntés
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá a bérleti szerződés
módosítását az Önkormányzat nevében írja alá.
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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:
kérelem
3. számú melléklet:
szerződésmódosítás-tervezet
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