
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Pest Megyei Kormányhivatal a Pest Megyei Munkaügyi Központ jogutódjaként 1996.           
december 1. napjától bérli határozott idejű („visszavonásig”) a Bp. XI. ker. Karinthy F. út 3.               
szám alatti társasház 36. számú albetétében nyilvántartott 1246 m2 alapterületű ingatlan           
önkormányzati tulajdonú, a II. emeleten található 162 m2 alapterületű részét, iroda céljára. 

A helyiség bérleti díja 209.121,-Ft/hó (15.490,-Ft/m2/év). 

A Kormányhivatal megkereste a Vagyongazdálkodási Osztályt, hogy a bérleti szerződést          
szeretnék a jogutód nevére módosítani. Az egyeztetések során megállapításra került, hogy a            
teljes önkormányzati tulajdonú helyiségrészt (197 m2) a Kormányhivatal használja. 

A bérlő a szerződés egyeztetése során kérelmezte a tevékenységi kör pontosítását és a             
szerződés határozatlan időtartamra történő módosítását, mert a teljes 36. számú albetétben           
működik a munkaügyi központ, az szerves egységet képez. 

A Bizottság 815/GB/2013.(IX.10.) számú határozatában a szerződés módosításához        
hozzájárult. Az elmúlt években folyamatos egyeztetés történt, azonban a szerződés          
tartalmában konszenzus nem született. 

A Pest Megyei Kormányhivatal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és          
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága 2016. augusztus 19. napján kelt          
döntése szerint vissza nem térítendő támogatásban részesül 15 hivatali épületének energetikai           
felújítása céljából. A felújítandó ingatlanok között szerepel az önkormányzati tulajdoni          
hányaddal rendelkező ingatlan is. 

A Bérlő a Karinthy F. út 3. szám alatti ingatlan nyílászáróit szeretné kicserélni a jelenlegivel               
azonos anyag és formavilággal valamint a fűtést szeretné korszerűsíteni. Kérelmezi továbbá,           
hogy a fenntartási időszak alatt az Önkormányzat rendes felmondási jogával ne éljen. 

A tulajdoni lap szerint az önkormányzati tulajdon 197 m2 bérleti díj területarányú            
módosításával 254.249,-Ft/hó összegre módosul. A bérlővel történt egyeztetés alapján         
kérelmezi a régi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését és új határozatlan           
idejű szerződés megkötését a mellékletben foglaltak szerint. 

Az energetikai beruházás megvalósulása után az Önkormányzat a rendes felmondás jogával           
nem fog élni a szerződés IX. A. 3. pontjában foglaltak szerint. 

  

Kérem a T. Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 
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