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I. Előzmények

A Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonát képezi a Budapest vIII.o 35100/0/A/3 he|yrajzi számon
nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII.' Kisfuvaľos u. 11. szám a|atti,103 m2 alapterületű,
utcai bejáratú, ftjldszinti nem lakás célú helyiség, amely azingat|an-nyi|vántartátsban üzlet besoľolású.

A Kisfalu Kft' onkorményzatiHźnkeze|ő Irodája a helyiséget 2OI3' mfucius 29-én vette birtokba' A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség mtĺszaki źi|apoÍa megfelelő, részben felújŕtott
(4) besorolású' rendeltetésszerű haszná|atra alkalmas.

A Budapest Józsefváľosĺ Refoľmátus Egyhĺĺzközség (1085 Budapest' Salétrom u. 5.; adőszám:
19818056-1-42; képviseli: Bacskai Bálint, KiltiLász|ő) bérbevételi kéľelmet nyujtott be a Kisfalu Kft-
hez a fenti helyiség oktaĺísi és spoľt (hitéleti, életvitelt segítő és közösségfejlesztő) tevékenység
cé|jára történő bérbevétele kapcsán. A helyiségben fokozott figyelmet kívánnak fordítani a keľületben
é lő isko láskorú hátľányo s he|y zeťn gyerekekre.

A sztikséges iľatok becsatolásra kerültek. Az Egyhźnközség kéľelmében kedvezményes béľleti díj
megá||apítźlsát kéne.

A Budapest Józsefuáľosi Refoľmátus Egyházkiizség kérelmét a Humánszo|gá|tatásiBizottság20l3'
december 02-i ülésén tźtrgya|ta, és a 25412013. (x[. 0f.) szátmű hatáĺozatálban javasolja a
Yfuosgazdźtlkodási és Pénzugyi Bizottságnak a Budapest Józsefuáľosi Refoľmátus
Egyháuközséggel a béľleti szerzódés megkötését kedvezményes béľleti díjon a Kisfuvaľos u. 11.
szám a|alti (hľsz.: 35100/0/A/3), 103 m" alapterülettĺ, nem lakás célú, utcai bejáratu ftjldszinti
helyiség tekintetében a beköltözhető forgalmi érték 6 o/o-áva| megegyező, azaz 102.465'- Ft/hó + Áfa
összegű béľleti díjon.

II. A beteľjesztés indoklása

A nem lakás célú helyiségek bérbeadáshoz bérbeadői döntés szükséges, amely indokolja a jelen
előteľjesĺést.

III. TényáI|ási adatok

A 35I00/0/N3 hrsz-ú vizőrás helyiségre az onkormźnyzat közös k<jltség fizetési kötelezettsége:
25.830'- Fťhó.

A35lool)lN3 hrsz-ú |03 m2 alapterülettĺ nem lakás célú helyiségnekazlngatlanvagyon-kataszterben
nyilvántaľtoff becsült foľgalmi értéke:20.493.000'- Ft. A béľleti díj meghatáľozásaa forgalmi éľték
100oÁ-nak figyelembevételével keľül megállapítĺásľa. A helyiségben folytatott (oktatas és spoľt)



tevékenységhez tartoző bérleti dij a nyi|vttntartási éľték 6 %o-a, azaz a számított béľleti díj: |02.465,-
Fťhó + Afa.

A 25 MFt forgalmi értéket el nem érő, |egalrźlbb 6 hónapja üľes, bérbeadás útján nem hasznosított
helyiség esetében a bérleti dij önkoľmányzati érdekbő| 20 %-ka| csĺjkkenthető, az igy számított havi
bérleti dij 81.97f,- Ft + Afa.

A kedvezményes bérleti díjhoz taftoző szorző a f48l20|3' (VI. i9.) szálllú képviselő-testületi
hatttrozat VI. fejezet 28. pontja éľtelmében az ĺinkoľmányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységetvégző szervezetekrészére új bérbeadás esetén 6 oń.

fV. Dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását Budapest Józsefváľosi Református Egyházközség részére,
határozatlan időľe 30 napos felmondási idővel, oktatási és sport (hitéleti, életvitelt segíto és
közösségfejlesztő) tevékenység cél'jálra a Humánszolgáltatási Bizottság javas|ata a|apján |02.465,-
Ft/hó + Afa béľleti +közĺjzemi- és külĺjnszolgáltatási díjak összegen.

Nem javasoljuk a bérleti díj önkoľmźtnyzati érdekből toľténő további f0%o.os csĺjkkentését, tekintettel
arra, hog7l az onkoľmźnyzat az onkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenység
fejében engedélyez kedvezményes bérleti dijat az Egyesiilet részére, amely az e||túott tevékenységtől
fiiggően a későbbiekben még tovább csökkenthető.

V. A diintés célja' pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére töľténő béľbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó bérleti dij fedezné az onkormányzatközös költségét, és plusz bevétele is származna,tovźtbbźt
a béľlójelölt a helyiséget karbantaľtaná', annak źi|aga nem romlana. Amennyiben nem adja bérbe a
helyiséget az Önkormányzat,kiadásként továbbľa is közös költség fizetésikötelezettség teľheli.

A döntés pénzĺ'igyi fedezetet nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja af014. évi bérleti díj bevételét'

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet ĺsmeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltétęleiról
sző|ő 35/2013. (VI. f0.) számű Budapest Józsefuáros Önkoľmányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (i) a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _
önkoľmányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az e|idegenitéstikre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (l) bekezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

Az onkoľmányzattulajdonában álló nem |akás cétjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ő 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáľos onkormányzati rende|et 14. $ (1) bekezdése
a|apjźn új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának mértékéról a bérlő kivá|asztása során kell
megállapodni. Amennyiben az Önkoľmányzat részéró| töľténik az aján|attétel, a helyiség bérleti
díjának mértékét a Képviselő-testület hatźrozatában megállapított bérleti díjak a|apján kell
meghatźrozni. A hatáskörľel ľendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-
testtileti hatźtrozatban foglaltaktól csak akkoľ téľhet el, ha a kérelmező bér|eti dij ajánlatot tett. A
248/2013. NI. |9.) sztmű Képviselő-testiilet határozatźlnak II. fejezet 7. pontja ételmében a
helyiségbér a|apjźul a helyiségeknek a jelen haüáľozat és a Kt. más hatźrozata szerint aktla|izáL|t
bek<iltözhető forgalmi érték szo|gá,l. A Kt. határozat 8. a) pontja éľtelmében helyiségben végeni
kívánt tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatáľozása' amely a|apjtn a oktatási
és spoľt (hitéleti, életvitelt segítő és közösségfejlesztő) tevékenységheztartoző szorzô 6 %o.

A Kt. hatarozat 8, a) pontja éľtelmében az ures, legalább 6 hőnapja, de legfeljebb 12 hőnapja nem
hasznosított nettő 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesítendők azzal, hogy a béľleti
díj ĺinkormányzati érdekből legfeljebb 20 %-ka| csökkenthető.



A 24812013. (VI. l9.) számű Képviselő-testületi határozat V[. fejezet 26. pont a) b) c) alpontja
értelmében az onkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenýséget végző szirvežet
részéľe töľténő bérbeadásnál az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az
illetékes szakmai bizottság javas|ata a|apjźtn kedvezményes bérleti díjathatározhat meg.

A 28' pont éľtelmében új bérbeadás esetén az a|ap béľleti dij éves météke a helyiség Áfa nélkiili
beköltözhető forgalmi értékének a 6 %o-a. Amennyiben a szeĺyezet a f7. pont szerinti első éves
beszámo|óját ą szakmai bizottság tészére benyijtotta, és arj. a hizotfság e|fogaĺĺta, az Onkoľmányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsźęa kérelemľe a bérleti díjat a he|yiség Józsefuáľos,
valamint a józsefuárosi lakosok érdekében folýatott tevékenység szerinti kihasználtsága
fi'iggvényében a27. pont a.), b.) vagy c.) pontja szeľinti méľtékre módosíthatja, a bérleti szerzódés
e gy éb fe ltétele inek v áůtozat\anul hagyása me l l ett.

A Rendelet 14. s (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a béľleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni. A
Rendelet 17. $ (4) bekezdése a|apján a bér|ő kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
ny ilatkozat a|áir ásár a köte lezett.

Az onkormányzat vagyonárő| és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásáról szóló 66lfol2.
(XII. l3.) számű önkormányzati rende|et l7. $ (1) a) pontjának ab) atponda a|apján 100 MFt forgalmi
érték a|atti vagyon hasznosítiĺsa esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult döntést
hozni.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozati javas|at

........év. (...hó....nap) szÁműYárosgazdálkodási és PénztigyiBizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottságúry dönt, hogy

I.) hozzájárul a Budapest VIIL, 35100l0lV3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest vlil., Kĺsfuvaros u. 11. szám alatti, 103 m2 alapteľü|etÍĺ, utcai bejźratű, ftildszinti nem
lakás célú helyiségre a béľleti szerződés megkötéséhez, hatźrozatlan időre 30 napos felmondási
idővel a Budapest Józsefváľosi Refoľmátus Egyházkiizségget oktatási és sport (hitéleti,
életvitelt segítő és köz<isségfejlesztő) tevékenység céljára kedvezményes |02.465,- Ft/hó + Lfa
béľleti + közüzemi- és különszolgáltatási díjak összegen.

2.) az 1.) pontban megá|lapított bérleti díjak fe|téte|e, hogy a béľlő köteles a honlapján, sajtó
megjelenésein a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatottámogatőként szerepeltetni.
a) a legalább havi helyiséghasznźúatot igénylő eseményekľől (fogadóóra, gyűlés, rendezvény,

tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót táĄékoztatrli, meghívót kiildeni.
b) minden év miárcius 15. napjáig benyujtani azadott évľe vonatkoző szakmai tervét, amelyből

kiderül, hogy milyen eseményeket teľvez az év során megrendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a józsefuárosi
lakosok érdekeit.
minden év május 3l. napjáig az e|őzó éves tevékenységéľől sző|ő, az onkormányzat źt|ta|
meg}latározott taľtalmú szakmai beszámo|őját.
a helyiségben az a|apszabźůyźlban megjelölt céloknak megfelelően a béľbeadáskor
enge dé|y ezett tevékenys éget folyamato san folýatn i.

3.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására a hatáskörrel ľendelkező
bizottság (Humránszolgá|tatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatásköľľel rende|kező bizottság
a szakmai tervet és beszámolót elfogadta,űgy a civil tevékenységlez kapcsolódó béľleti dij az
adott évre is éľvényben marad.

4.) amennyiben a szeÍvezet a 2.) pont szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság részére
benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta' az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága kérelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefuáros, valamint a józsefuárosi

c)

d)



lakosok érdekében folýatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a f48/20I3.
(VI.19') számű Képviselő.testiileti hattrozat27. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti méľtékre
módosíthatja, a béľleti szerződés egyéb feltételeinek vźitozat|anul hagyása mellett.

5.) amennyiben a béľlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve, szakmai
beszámolója a|apján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább ľészben Józsefuáros érdekében
végezi, űgy a béľleti díj az érintett év januáľ l. napjától, az a|<kor érvényes szabályok szerint
kiszámított bérleti díjnak megfelelő ĺĺsszeg + infláció értékľe emelkedik. Amennyiben a bérlő
szaknai tewe vagy beszálrrolója alapjárr bizonyított, lrogy tevékenységét csak ľészben végezte
Józsefuáros éľdekében, úgy a bérleti díja a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának
megá||apításáról szóló 248120|3. (VI.19.) szźtmű Képviselő-testĺileti hatźrozat 26. pontjában
meghatározott eggyel magasabb kategőriába sorolt bérleti díjra emelkedik.

6.) a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35120|3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi Önkormányzati rende|et 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (a) bekezdése a|apján kozjegyző e|őtt egyoldalú
kĺjte l ezettsé gvál lal ás i ny i|atkozat a|áir ésát v źi|alj a a l eendő b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. december 23.
A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles korét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hirdetotáblán

Budapest, 2013. december 03.
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