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     Iktató szám: Sz-205/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Gazdasági Bizottság  

2019. május 15-i ülésére 
 
Tárgy: A BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. Budapest IX. kerület, Mátyás u. 9. 

pince I. szám alatti helyiség után fizetendő bérleti díj szüneteltetés iránti kérelme 
 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester    
 
Készítette: Vagyonkezelési Iroda  

       
    
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Riskó György Balázs s. k.  
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 
 

igen X 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
 

 
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Gazdasági Bizottsága a GB 169/2018. (VII.19.) számú határozatával úgy döntött, hogy a BMC 
Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: BMC Kft.) részére – együttműködési 
megállapodás megkötését követően - határozott időre, 2028. július 31. napjáig szólóan, 30.000,-Ft + 
ÁFA bérleti díj fizetése mellett bérbe adja a Budapest IX., Mátyás u. 9. pince I. szám alatti, 197,48 m2 
alapterületű helyiséget. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az együttműködési megállapodásban az alábbi vállalásokat 
tette a cég:  

a) „a helyiség teljes felújítását (fűtési rendszer teljes cseréje, légtechnikai gépek teljes 
cseréje, víz-, csatorna-, elektromos vezetékek felújítása, cseréje, a helyiségek 
hangszigetelése) saját költségén elvégzi, 

b) a Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képző Mátyás u. 8. sz. alatti épületében lévő 
nagytermet (alapszolgáltatásokkal együtt) évente egy alkalommal, előre egyeztetett 
időpontban, ingyenesen az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja,  

c) előre egyeztetett időpontokban évi 10 alkalommal térítésmentesen biztosítja a színház 
előadótermét az Önkormányzat részére, 

d) a BMC Mátyás utca 8. szám alatti épületében a kerület lakosai számára évente 70 fő 
részére ingyenes zenetörténeti előadást, koncerteket (gyermekkoncertet, jazz koncertet, 
stb.) tart, 

e) ingyenesen működteti, bárki számára hozzáférhetővé teszi zenei könyvtárát, 
f) az Önkormányzatot, mint támogatóját, minden rendezvényén, programján feltünteti, 

kiadványaiban, honlapján nevesíti, honlapján tájékoztatást ad az Önkormányzat 
támogatásáról, valamint minden egyéb fórumon (szórólap, újság, televízió, egyéb) 
feltünteti az Önkormányzat - a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” 
név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet 1. § (3) 
bekezdésében meghatározott - emblémáját és az önkormányzat nevét, támogató 
szerepkörét.” 

A BMC Kft. 2018. október 1. napján vette bérbe a Mátyás utca 9. pince I. sz. alatti helyiséget és kezdte 
meg a helyiség teljes felújítását (teljes vízhálózat csere, fűtési rendszer és kazán csere, elektromos 
hálózat csere, gipszkartonozás, festés.) A cég képviselője 2018. decemberében levélben fordult az 
Önkormányzathoz, melyben leírta, hogy a felújítási munkálatokat le kellett állítaniuk, mert a helyiségben 
található társasházi közművezetékek állapota nem teszi lehetővé, hogy a felújítási munkálatokat 
folytassák. Fentiekre hivatkozva a helyiségen áthaladó társasházi közművezetékek helyreállításáig 
kérte a bérleti díj fizetési kötelezettségének szüneteltetését.  

A Gazdasági Bizottság 2019. január 23-i ülésén a Kft. kérelmét megtárgyalta, és az alábbi, GB 
7/2019.(I.23.) számú határozatot hozta: 

„A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a BMC Kft. határozott idejű bérleményét képező Bp., 
IX. Mátyás u. 9. pince I. sz. alatti helyiség 2019. január 1. – 2019. március 31. közötti időszakra 
vonatkozó bérleti díj fizetési kötelezettségének szüneteltetéséhez.”  

A Kft. képviselője 2019. áprilisban újabb kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a helyzet 
változatlanságára tekintettel kérte a bérleti díj fizetésének szüneteltetését. 



A Mátyás utca 9. sz. alatti társasház közös képviseletét ellátó SOLATI Társasházkezelő és Szolgáltató 
Kft. írásban tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a vezetékek felújítása érdekében a Társasház 
közgyűlésének összehívása megtörtént, mivel most sikerült az ajánlatokat beszerezni. 
 
A közös képviselő tájékoztatása szerint a Társasház a felújításokat a lehető leghamarabb megkezdi, 
közös költség emelést is terveznek, hogy az anyagi hátteret biztosítani tudják. 
A munkálatok befejezését az Önkormányzatnak is jelezni fogják.  
 
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére 
és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) sz. rendelet 24. § (3) bekezdése 
szerint: 
„Indokolt esetben a Gazdasági Bizottság legfeljebb a bérbeadó által ajánlott mértékig mérsékelheti vagy 
legfeljebb 3 hónapra szüneteltetheti a bérleti díj fizetését. Ezt meghaladó mértékű mérséklésről 
vagy szüneteltetésről a Képviselő-testület dönthet minősített többséggel.” 
 
A helyiség után fizetendő havi előirányzat összege – mely tartalmazza a bérleti díjat, a víz-, csatorna-, 
valamint szemétszállítási díjat – bruttó 53.047,-Ft. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest Music Center kérelme ügyében dönteni 
szíveskedjen.  
 
Budapest, 2019. május 07. 

 
dr. Bácskai János s. k. 
    polgármester 

 
 
 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy 
hozzájárul a BMC Kft. határozott idejű bérleményét képező Bp., IX. Mátyás u. 9. pince I. sz. alatti 
helyiség 2019. április 1. – 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozó bérleti díj fizetési 
kötelezettségének szüneteltetéséhez.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester                                                               
Határidő: 90 nap 
 
 
 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy 
nem járul hozzá a BMC Kft. határozott idejű bérleményét képező Bp., IX. Mátyás u. 9. pince I. sz. alatti 
helyiség 2019. április 1. – 2019. június 30. közötti időszakra vonatkozó bérleti díj fizetési 
kötelezettségének szüneteltetéséhez.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester                                                               
Határidő: 30 nap 


