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Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefuáľos onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének h Ą
Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága { l , --J ,

Előteľjesĺő: Kisfalu Kft ....sz. napiľend

ELOTERJESZTES
AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. november 11.i ülésére

Tárgy: KÍsebbségi és Embeľi Jogi A|apítvány kedvezményes béľleti díj megállapítási,
valamĺnt tevékenységi ktiľ bővítési kéľelme a Budapest VIII. keľĺilet, Bacsó B. u. 10-
tf. szám alatti tinkoľmányzttí tulajdonú helyĺség vonatkozásában

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezetó igazgatő
Készítette: Kubát Sándorné refeľens
A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni
A döntés elfo gadásáh oz egy szeru szav azattöbbsé g sziiksé ge s

Tisaęlt Y tlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormáĺyzat tulajdonát képezi a Budapest vIII.o 34835ĺ0ĺN15 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest vlil., Bacsó B. u. 10.12. szám alatti, |63 m2 alapterületű, utcai, fijldszinti
bejáłat,6 nem lakás célú helyiség. A helyiség az ingatlan-nyilvántartásban iroda besoľolású.

A Kisebbségi és EmbeľÍ Jogĺ A|apítvĺíny (nyilvántartási szźtm 8482; székJlely: t09l Budapest' Üllői
vt23lA.; képviselő: Pupoľka Lajos Gergely elnök) 2005. július 19-én kötött hatźlrozat|an idejű bérleti
szerzodést a fenti he|yiségre, számitott béľleti đij megáI|apításával. Szeľződéskĺjtéskor 26|'003,- Ft
óvadékot ťtzetett.

Az Alapítvány kedvezményes béľleti díj megá|Iapitásźtra, valamint a helyiségben végzendő
tevékenységi köľ bővítésére adott be kérelmet. A béľleti szerzódés megkötésekor a helyiséget iroda
céIjára vette bérbe, amelyet szeretne kibővíteni kultuľális, szociális tevékenységgel, valamint
televíziós stúdió működtetésével. A sztikséges iratok becsatolásra keľÍiltek.

Az Alapitváĺy kedvezményes a közös költség összegével megegyező bérleti díj megállapítását kérte.
Kérelmét a Humánszolgáltatási Bizottság 2013. július 15-i ülésén tfugyaIta és a 145ĺ2013. (VII. 15.)
szźtmu határozatźtban javasolta a Ytlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak, hogy a béľlővel a
bérleti szerződést, az önkormányzati feladatok el|źtásfua vonatkozó feltételekkel módosítsa, és a
bérleti díjat a forgalmi érték 4 oÁ-źban állapítsa meg.

A benyujtott iratok alapján megállapítható, hogy a kéľelmező anemzeti vagyonľól szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szeľint źút'áthatő szeľvezetnek minősül.

il. A beterjesztés indoka

A bérleti díj illetve a tevékenységi köľ módosítás kapcsán béľbeadói döntésľe van szĺikség, amely
indokolja a jelen elóteľjesztést.

fII. Tényállásĺ adatok

Az A7apitvány jelenlegi bérleti díja: 128.818,- Ft/hó + Áfa.

Avizőráshelýség uttnazonkormányzatközosköltségťlzetési kötelezettsége: 18.2|6,- Ft/hó + Áfa.

A34835lo/N15 hľsz-ú, I$fiŕ alapterületrĺ, utcai bejáľatű, ftjldszinti nem lakás célú helyiségnek a
GRIFTON Property Kft. által 2013. februttr 27-éĺ készített, Gódor Lász|ő lngatlanforgalmi szakétő
áItaI 2013. októbeľ 07-éĺ aktualízźit Ingatlanforgalmi Szakvéleményben megállapított forgalmi
értéke: 24.940.000,. Ft. A helyiség béľleti dija a forgalmi élték |00 %o-tnak figyelembevételével, a



helyiségben végezni kívánt tevékenységheztartoző (iĺoda' kulturális, szociális tevékenység, tv studió)
8 %-os szorzo alapján:166.f67,- Ft + Afa.

onkoľmányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szervezet részére töľténő
bérbeadásnál kedvezményes bérlęti đij á|Iapitható meg, a helyiség Afa nélkiili beköltözhető forgalmi
étékének 4 oÁ-va| egyező béľleti díjon, amely: 83.133,- Ft/hó + Afa.

A bérlő részére 2012. november l9-én felmondás előtti fizetési felszólítást küldttink, mert 6l9.104,- Ft
béľleti, 336.695,- Ft fűtés és I0 .572,- Ft szemétsz áI|itási, összesen 966,37 I ,- Ft díjtartozást halmozott
fel. A bérlő a f,lzetési felszólítĺást követően a hźttra|ék megfizetésére rész|etfizetési megállapodást
kötött, amely szerint a hátľalékot 12 hőĺap alatt ťlzeti meg (80.531,- Ft + kamat/hó). A bérlő a
rész|etfizetési megállapodásban foglaltaknak megfelelően eleget tesz. A béľlőnek f0I3. szeptember
30-ig356.570,. Ft hátraléka van, amely arész|etťlzetésből méghátra|évő ľészletekettarta|mazza) azaz
abér|ő a bérleti díjťrzetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

IV. Döntés tartalmának ľészletes ismertetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiségre kötött béľleti szerződés módosítasát a Kisebbségi és Embeľĺ
Jogi A|apítvíny részére a tevékenységi kör tekintetében kulturális, szociális tevékenységgel és

te|evíziő stúdió műk<jdtetésével, a bérlęti díjnak 83.133,. Ft/hó + Áĺa clsszegen történő
megźi|apításźnaI.

V. A döntés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a bér|eti szerződés módosítását a tevékenységi kör bővítésének tekintetében, mert igy a
Józsefuárosban egy közel l0 éve eredményesen mrĺkĺjdő Ąlapítvány műkĺjdését ki tudja terjeszteni,
javasoljuk továbbá a bérleti díj 83.133,- Ft/hó + Afa összegen történő megállapításának
eĺgedéIyezését, a Humánszolgáltatási Bizottság döntéséľe való tekintettel.

A keđvezményes béľleti díj elfogadása esetén az onkormáĺyzatnak havonta 45'685,- Ft + Áfa +

infláciő bérleti díj kiesése kęletkezik.

Amennyiben az ALapitvány a fenti feltételeket elfogađja az Önkormányzat a továbbiakban is
folyamatos bevételhez jut, amely fedezi a számźtra előíľt közĺjs költségťrzetési (18.216'- Ft/hó)
kötelezettségben meghattlrozott <isszeget, továbbá a kĺjzös ktlltséghez viszonyítva tĺjbblet bevétęle
keletkezik.

Ahatźnozati javaslat elfogadása nem befolyásolja a f073 ' évre tervezett bérleti díj bevételi e|óirányzat
teljesülését.

VI. Jogszabĺ{lý köľnyezet ismertetése

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szo|gźúő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szóIő 3512013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáľos onkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatározott fę|adat- és hatáskör megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadói dĺintésľe aYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
szó|ő 35/2013. (VL 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése
a|apjáĺ új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéről a béľlő kiválasztása során kell
megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéró| töľténik az aján|attétel, a helyiség bérleti
díjának méľtékét a Képviselő-testÍilet határozatában' megállapított bérleti díjak a|apjźn kell
meghatározni. A hatásköľrel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akor a képviselő-
testületi határozatban foglaltaktól csak akkor téľhet el, ha a kérelmező bér|eti díj ajánlatot tett. A
248ĺ2013. (vI. I9.) szźtmű Képviselő-testíilet határozatának II. fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a heýiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint akfializá|t
beköltözhető forgalmi érték szo|gál. A Kt. hatáĺozat 8. a, ponda értelmében helyiségben végezni
kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti díj meghatározása, amely a|apjáĺ a
tevékenységhęz tarÍozó szorző 8 %o.

A 248120Í3. (vI. l9.) számű Képviselő-testtileti hatźrozat VI. fejezet 26. poĺlt a) b) c) alpontja
éľtelmében az onkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szervezet



részére töľténő bérbeadásnál az Önkormtnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az
illetékes szakmai bizott,ság javaslata alapján kedvezményes bérleti dijathatźlrozhat meg.

A Rendelet 24.s (Đ bekezdés a|apjźĺn a bérleti szerződés módosításaról szóló bérbeadói megállapodás
feltételekhez köthető. A 14.$ (7) bekezdés éľtelmében a béľlő a bérleti szerzódés módosításának
időpontjában érvényes bruttó bérleti díj szerinti óvadék megfizetésére kötelezett, ha az óvadék
megťrzetésére koľábban nem kertilt sor.

A hér|ő a Rendęlet a24' $ (2)bękęzdése c) pontja és a Í7. $ (4) bekezdés alapján akozjegyző e|ótt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírásźtra kötelezett.

A helyiség tevékenységi kör bővítésének, valamint béľleti díj csökkentésének engedéLyezése pénziigyi
feđezętęt nem igényel.

Fentiek alapján'kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy dontését meghozni szíveskedjen.

Hatáłrozatijavaslat

'.. ... ...év. (...hó....nap) . számuYárosgazdá,lkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Vĺáľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

|.) hozzájárul a Blđapest VIII., 34835ĺ0lVt5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest Uil., Bacsó Béla u. 1o-|2. szám aIatt ta|álhatő, |63 mf alapterülettĺ, önkormányzati
tulajdonú, utcai, füldszinti bejaratú nem lakás célú helyiségľe kötött Kisebbségĺ és Embeľi Jogi
Alapítvány tészére a bérleti szerzodés módosításához a tevékenységi kör bővítésének tekintetében
iroda, kulturális, szociális tevékenység, valamint te|eviziős stúdió műktjdtetése cé|jfua, továbbá
hozzájtra| a bérleti díj kedvezményes, 83.133,- F.t/hó + Áfa bérleti + kön)zemi és ktilön
szolgáltatási díjak összegen töľténő megá||apítźtsához.

2) az 1) pontban megállapított bérleti díj feltétele, hogy a bérlő köteles a honlapján, sajtó
megj elenésein a Budapest Józsefuáľosi onkormányzatot tátmogatóként szeľepeltetni.
a) a legalább havi helyiséghasználatot igénylő eseményekľól (fogadóóra' grrĺlés, rendezvény,

tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tájékońatnĺ' meghívót kĺildeni.
b) mindęn év maľcius 15. napjáig benýjtani az adott évľe vonatkozó szakmai teľvét, amelyből

kiderül, hogy milyen eseményeket tervez az év sorttn megrendezni, illetve a bérleményben
milyen źillaĺdő tevékenységet végez, az menrĺyilben szolgálja Józsefuáros és a józsefuárosi
lakosok érdekeit.

c) minden év május 31. napjáig az e|őző éves tevékenységéľől sző|ő, az onkormányzat źúta|

meghatźtrozott tartalmú szakmai beszámolóját.
d) a helyiségben az alapszabá|yźhan megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor

eĺgedé|yezetttevékenységetfolyamatosanfolýatni.

3.) A szakmai teľv és a szakmai beszámoló éľtékelésére és elfogadásáĺa a hatáskörľel ľendelkező
bizottság(Humánszolgáltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a haĹásköľľel rendelkezo bizottság
a szakmai tervet és beszĺámolót elfogadta, iw a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj az
adott évľe is érvényben marad.

4.) amennyiben a béľlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai teľve, szakmai
beszámolója a|apján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben Józsefuáros éľdekében
végezi, űgy a béľleti dij az éintett év januaľ 1'. ĺapjátő|, az akkoľ érvényes szabá|yok szerint
kiszámitott bérleti díjnak megfelelő összeg + infláció éľtékľe emelkedik. Amennyiben a béľlő
szakmai terve vagy beszámolója a|apján bizonyitott, hogy tevékenységét csak ľészben végezte
Józsefuáros érdekében, tĘy a bérleti díja a nem lakás célú helyiségek bérleti díjanak
megźilapításáról szóló 248ĺ2013. (VI.19.) szź.mrű Képviselo-testĺileti hatźlrozat 26. pontjában
meghatározott eggyel magasabb kategonába soľolt bérleti díjra emelkedik.



5.) a bérleti szęrzódés megkötésének feltétele' hogy az onkormányzat tu|ajđonában źů|ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) sztlmű Budapest
Józsefuárosi Ônkormányzati ľęndelet 14. $ (7) bękezdése a|apjźln 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék feltoltéSét, valamint a 24. $ (2) bekezdése c) pontja és a I7. $ (4) bekezđés alapjan
közjegyzó előtt egyoldalú kö'telezettségvállalásinyi|atkozat a|áirásátvá||a|ja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Hatáľiĺ|ő: 20l3. novemheľ 18.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2013. október 30.

honlapon
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