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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmény

Az onkormányzat tulajdonát képezí a Budapest VIII., Baľoss u. II2. szám alatti'
3549110lN38 hrsz-ú, utcai bejáľatú, földszinten elhelyezkedő, I93 mf alapteľületű helyiség,
amely az ingat|an-nyilvántaľtásb an iroda b esorolás s al s zerepel.

A fenti helyiségľe 2OOg. novembeľ 18-án _ a Gazđá|kodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési
és Pénzügyi Bizottság 165812009. (x.06.) szám(s' hatáľozatátban foglaltaknak megfelelően _
bérleti jog átadással (előző bérlő: Szigony Alapítvĺány) kötött bérleti szerzőđést a Szigony-
Utitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemelten Kozhasznú' Nonprofit Kft-vel
(székhely: 1083 Budapest, Pľáteľ u.44. fszt.5ĺÜ., ügyvezető: Gordos Erika), határozott,2073.
december 31. napjáig tartó időszakľa. A helyiséget a Szigony-Útitárs jelenleg jogcím nélkül
haszĺá|ja.

A Viárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság L77l2o14. (II.24.) szá'mú, hatátozatában rígy
dĺlntött, hogy felkéľi a Kisfalu Kft-t a fenti helyiség nyilvános, egyfoľdulós pályázat (ltján
történő bérbeadására. A pályázat önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet
végző szetvezet részére keľült kiírásra kedvezményes, I2I,.600,- Ft/hó + Afa minimális bérleti
díjon.

A páĺ|yázat feltételei a bizottsági hatá,rozatban foglaltak a|apjáĺ az a|ábbiak szeľint kerültek
megállapításra:
a.) érvényes páiyázatot az a szervezet nffithat be, amelyik legalább 1 éve bejegyzett és

működő, önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szeryezet, továbbá Józsefváľos lakossága érdekében múködik, és csatolja a szakmai
bes zámolój át, valamint a helyiségb en v égzeĺdő s zakmai tew ét.

b.) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormányzatot,
c.) a legalább havi rendszerességű helyiséghaszná|atot igénylő eseményekľől (fogadóóra,

gyĹílés, renđezvény, tanácskozás, stb.) küldjön éľtesítést, meghívót az onkormányzatnak.
Az események népszenĺsítésére az onkormányzat a honlapján, közösségi poľtál profiljĺán
,,civil eseménynaptźlrt,, hoz létľe és múködtet,

d.) minden év március 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét,
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tetvez az év során megľendezni,



illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az menny\ben szolgálja
Józsefváros és a j ózsefvárosi lakosok érdekeit,

e.) azelőző évitevékenységérőlnffitsonbebeszámolőttátgyév május 3I.napjá'ig,
f.) a helyiségben az alapszabályában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor

engedéIyezett tevékenységet folyamatosan folytassa.

Az e|bíĺźlás fő szempontjai, az eLérhető maximális pontszám 10 volt az alábbiakszerint:
. az ajanlott béľleti díj összege (max. 5 pont),
. a civil tevékenységet végző szetvezet lózsefvźros lakossága érdekében ellátott

tevékenysége a szakmai beszámolója, valamint szakmai terve alapján(max. 5 pont).

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a benyújtott pát|yázatok bíľálatára bfuá|ő
bizottságot hozott létre, mel5mek tagjai:
Jakabfy Tamás - képviselő
Kaiser József - képviselő
Guzs Gyul a _ bizottsátgi tag
Továbbá felkéĺte a Humánszolgáltatási Bizottságot" a pá|yázat eredményének megállapítására
vonatkozó j avaslattételľe.

A páIyázati felhívás kozzététe|ét megelőzően a Szigony-útitárs Kiemelten Közhasznú
Nonpľofit Kft-nek megállapodásban vállalnia kellett, hogy amerľryiben nem nýjt be
páiyázatot, érvénytelen páIyázatotnyújt be, vagy abenffitott páIyázatok értékelése alapján az
onkormányzat más szewezet pályázatá't nyilvánítja nyeľtesnek, a helyiséget kiürítve, az
éľtesítés kézhezvételétőI számított 30 napon belül, a kozizemi díjak megfizetésérol szőIő
igazolásokkal együtt az onkormáĺyzat birtokába visszaadják. A Szigony-útitáľs Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. a helyiség megtekintésen jelen lehet, mivel a helyiség továbbra is
az őbirtokában marad.

A Szigony-útitárs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft a vállalásnak eleget tett a
megállapodás aláírásával, és kozjegyző elott egyoldalú kötelezettségváilaló nyilatkozatottett
a megállapodás mellé'

A pá|yázati felhívást a Kisfalu Kft. kozzétette a bizottsági hatáľozatban foglaltaknak
megfelelően. A pá|yázat 20ĺ4. ápľilis 09-tő1 került kiírásra, leadási határideje és a bontás
napja 2014. április 25. voIt. A pá|yázati dokumentáłciót egy páIyáző vásáľolta meg, és

határidoben egy pźiyázat kertilt beadásra.

II. Beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadźłsźłrakiírt nyilvános egyfordulós páiyázatlezárásáůloz és az
eredmény megállapításáłloz, valamint a bérbeadálshoz béľbeadói dĺjntés sztikséges, amely
indokolja a jelen előterjesztést.

III. Tényállási adatok

ApáIyázati hirdetményben foglalt hatráridőn belül az alábbi aján|attevőto|' érkezett be ajánlat:

Ajánlattevő neve: Szigony.ÚtiÉrs a Komplex Pszicho.szociális Rehabilitációéľt
Kiemelten Közhasznli Nonpľofit Kft (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt, 5N,
adőszátm: 1461056I-I-42, igyvezetó: Goľdos Eľika) Az aján|ott nettó béľleti díj (Ft/hó):
121.600,- Fr.

B éľbevétel időtartama .. hatfu ozat|an

Bérbevétel cé|ja: pszichiátriai betegek nappali e||átása, szociális és rehabilitációs
foglalkoztatás



Egyéb vállalások: nem volt

A Szigony-Útitáľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft a páiyázatí dokumentációban fogIalt taľtalmi és formai követelményeknek
megfelelően nyújtotta be a páĺIy ázatát.

A benffitott páÄyázat kapcsán a bírźlő bizottság 2014. ápľilis f5-éĺ tartotta meg ülését,
amelyen úgy döntött, hogy
1.) a benyíjtott pá'|yázat alapjan a BíráIó Bizottság az e|bírálálsi szempontok alapjĺín a

pá|yázatot a maximális10 pontľa értékeli.
2.) javasolja a Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak, hogy a páiyázatot nyilvánítsa

éľvényesnek és eľedményesnek.
3.) javasolja a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy a benyújtott ajánlat alapjan

a páIyázat nyeľtesének a Szigony-Utitáľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért
Kiemelten Kozhasznú Nonprofit Kft-t jeltĺlje meg.

A HumánszolgáItatási Bizottság 2oI4. június 10-én megtaľtott ülésén a I33/2oI4. (vI.10.)
számú, hatálrozatźlban rigy döntött, hogy a Budapest, VII. ker. Baross u. II2. szám a|att
található helyiség vonatkozásában kiírt páłIyázat bíráiő bizottságának véleményével egyetért,
és javasolja a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizotts ágźnak a Szigony-Útitars a Komplex
Pszicho-szociális Rehabilitációéĺt Kiemelten Közhasznú' Nonprofit Kft-vel kedvezményes
bérleti díj on helyis é gbéľl eti szerződés megkötés ét.

Táľsaságunk Díjbeszedő Irodájának nyilvántartása szerint a Szigony-Útitáľs Nonprofit Kfr
nek a fenti helyiségre2014. május 3l-ig bérleti és kĺizüzemi díj hátralékanincs.

Iv. A döntés taľtalmának ľószletes ismeľtetése

Javasoljuk, hogy abizottság a Budapest VIII. 3549Iĺ0lN38 helyrajzi számon nyilviántartott, a
Budapest VIII., Baľoss u. IIf. száłm a|atti, Ig3 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú
helyiség béľbeadására kiíľt nyilvános egyfordulós pźÄyázatot nyilvanítsa érvényesnek és

eredményesnek.

A páIyázat e|bírá|ásának fó szempontja az ajáln|ott bérleti díj ĺlsszege, a civil tevékenységet
végzo szeÍvezet Józsefváros lakossága érdekében ellátott tevékenysége volt. A pályázat
kíírőja azoĺbaĺ a páIyázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult
volt megvizsgáIni az ajátĺ|attevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a
csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A lefolytatottpáĺLyázati eljáľás, abírá|őbizottsáĺg döntése és a HumánszolgáItatálsi Bizottság
határozatában foglalt javaslata alapjrán javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását a Szigony-
Utitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemelten Közhasznú Nonpľofit Kft-
nek, határozatlan időre, 30 napos felmondással, pszichiátriai betegek nappa|i ellátő,sa,
szociális és rehabilitációs foglalkoztatás céLjátra, kedvezményes 121.600,- Ft/hó + Afa bérleti
+ közizemi- és különszolgá|tatási díjak összegen. Amennyiben a Nonpľofit Kft a pá|yázat
nyerteseként bérleti szeruő,đést köt és a f48l2013. (vI. I9.) számí Képviselo-testületi
határozat f7 . pontja szerinti első éves beszámolój á,t a szal<rnaibízottság részére benýjtotta, és

azt a bizottság elfogadta, aZ onkormányzat TulajdonosýBérbeadői jogokat gyakorló
bizottsáłga kéľelemĺe a bérleti díjat a helyiség Józsefváľos, valamint a jőzsefvárosi lakosok
érdekébęn folytatott tevékenység szerinti kihasználts ága figgvényében a 26. pont a), b) vagy
c) pontja szerintí méĺtékľe módosíthada, a bérleti szerzodés egyéb feltételeinek vá/ltozat|anlJ
hagyása mellett.

v. A dłintés célja, pénzügyĺ hatása



Javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását, mivel a helyiség mielőbbi bérbe adásból befolyó
bérleti díj fedezí az onkormźnyzat ktjzös költség fizetési terhét, továbbá azon feliil plusz
bevételt is jelent. Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadáiként
havonta közös költség fizetési kotelezettsége keletkezik.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

Ahatátozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a afOI4. évi bérleti díj bevételét.

vI. Jogszabályĺ kiirnyezetismeľtetése

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáĺa szolgá|ő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 35ĺ20L3. (VI.20.) számú'ľendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a
ľendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzati bérbeadói
dĺjntésľe a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás
mődjáł a 7. $ (1) a) pontja határozza meg, amelynek értelmében a helyiséget csak
veľsenyeztetés alapjrán lęhet bérbe adni, ha a beköltozhető forgalmi éľtéke eléri vagy
meghaladja a 25 ml||ió forintot. A veľsenyeztetési eljáľás típusráľól a 66ĺ2012. (XII. 13)
szátmű, a Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáľól éś a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló önkoľmrányzati rendelet 7. $ (1) bekezdése rendelkezik. A Rendelet
7. $ (2) bekezdóse alap1án, ha Önkormáłĺyzat ľendelete vagy a Képviselő-testület határozata
mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakoľlója hatátozzameg, hogy melyik versenyeztetési
eljárást kell alkalmazni.

A nyilvrános pá,|yázat lebonyolításanak szabá|yait, a versenyeztetési eljrárásokróI szőIó
428 / 20 t f . (XII. 06. ) s zámú, Képv i s eIő - tes tü l eti határ o zat tarta|mazza.

A Budapest Józsefváľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének 428/2oI2, (XII. 06.) számú'
Versenyeztetési Szabáiyzatát a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában á11ó

vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogrínak átĺlsházása esetén a hasznosító és a
tulajdonjogot szerző kiválasztására kell alkalmazni, ha a versenytáľgyalás taľtása jogszabály
a|apjáĺ kötelező, vagy a tulajdonosi jogköľgyakorló előírta, hogy a vagyont veľsenyeztetési
eljárással kell hasznosítani vagy a tulajdonjogát átruházni.

A Budapest Józsefvárosi onkormőnyzat Képviselő-testületének 428/2OI2. (XII. 06.) számli,
határozata a versenyeztetésí szabályzatának II. Fejezete alapján tĺjľtént apályázat bontása, a
páÄyázati ajánlatok elbírálása és az ehhez kapcsolódó jegyzokĺinyvek elkészítése.

A 248ĺ2013. (VI. I9.) számli' Képviselő-testületi hatálrozat VI. fejezet 26. pont a) b) c)
alpontja éĺtelmében az onkormőnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet
végző szetvezet tészéte történő bérbeadásnál az onkoľmányzat Tu|ajdonosi,/Bérbeadói
jogokat gyakoľló bizottsága az illetékes szakmai bizottságjavaslata alapján kedvezményes
bérleti díjat hatáĺ ozhat meg.

A28. pont éĺtelmében új béľbeadás esetén az alap béľleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA
nélküli beköltozhető forgalmi éľtékének a 6 %o-a. AmennyibeÍL a szeÍvezet a 27. pont szeľinti
első éves beszámolój átt a szakrnaibizottságrészére benffitotta, és azt abízottság eIfogađta, az
onkormányzat Tulajdonosi,/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsźłga kérelemĺe a bérleti díjat a
helyiség Józsefváľos, valamint a jőzsefvárosi lakosok érdekében folytatott tevékenység
szeľinti kihasználtsága fĹiggvényében a 26. pont a), b) vagy c) pontja szeľinti mértékľe
módosíthatj a, abér|eti szerződés egyéb feltételeinek vźtltozat|anul hagyása mellett.

Az onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti ľendelkezési jogok gyakoľlásáľő| sző|ő
66lf0If. (XII. 13.) számú' önkormányzati ľendelet I7. $ (1) ab) pontja alapján 100 MFt
forgalmi érték a|atti vagyon hasznosítása esetén aYőtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
jogosult dontést hozni.



Fentiek alapjáĺkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Hatátozati javaslat

év. (...hó.'..nap). szátmú,Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságihatáĺozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:
1.) megállapítja, hogy a Budapest VIII. 3549LĺO|N38 helyrajzi számon nyilviántaľtott,

természetben a Budapest vI[., Baľoss u. IIf. szám alatti, I93 ÍÍŕ alapteľületű
önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadásálta kíírt nyilvános egyfordulós páIyázat
érvényes és eredményes volt.

2.) megá||apítja, hogy a páiyázat nyeľtese a Szigony-Útitĺľs a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációéľt Kiemelten Kĺjzh asznú' Nonpľofit Kft .

3.) hozzájárul a Budapest VIII. 3549I/0lN38 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VI[., Baľoss u. II2. szám alattĹ utcai bejáľatú, foldszinti, t% mf alapterületú helyiség
bérbeadásáľa kiírt nyilvános egyfoľdulós pályázat nyertesével a Szigony-Útitáľs a
Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Kiemelten Közhaszĺ(l Nonprofit Kft-vel a
béľleti szerzodés megkötéséhez, hatálrozatlan idoľe, 30 napos felmondással, pszichiátriai
betegek nappali ellátása, szociális és ľehabilitációs foglalkoztatás céIjára, kedvezményes
t2I.6Oo,- Ft/hó + Áfa bérleti + közizemĹ és ktilön szolgáltatási díjak összegen.
Amermyiben a Nonprofit Kft a pőiyázat nyerteseként bérleti szerződéstköt és a24812013.
(VI. 19.) szá'mű Képviselő-testületi határozat 27 . pontja szerinti első éves beszámolóját a
szakmai bizottság tészéte benffitotta, és azt a bizottság elfogadta, az onkormőnyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemĺe a bérleti díjat a helyiség
Józsefváľos, valamint a jőzsefválrosi lakosok éľdekében folytatott tevékenység szerinti
kihasználtsága függvényében a f6. pont a), b) vagy c) ponda szęrinti méĺékĺe
módosíthatja, a bérleti szerzodés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

4.) aKt.határozat 29. pont óľtelmében a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékeléséľe és
e|fogaďásáĺra az onkormanyzat hatáskönel rendelkező szakmai bizottsáĺga jogosult.
Amermyiben a szakmai bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, ú'gy az
onkormrányzat Tllajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az önkoľmányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó béľleti díjat az adott
évre is engeđéIyezi. Amennyiben a szetvezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a
béľleti díj az érintett év január 1. napjától visszamenőlegesen az aktuáIis forgalmi éÍtéket
alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a nem civil szervezeteL<re meghatározott
bérleti díjnak megfelelő <isszegľe emelkedik. Amennyiben a szakmai teľve, beszámo|őja
alapjánbizoĺyított, hogy tevékenységét csak részbeĺvégezteJőzsefvźtros éľdekében, úgy
a bér|eti díj a 26. pontban szabá|yozott magasabb kategóľiába soľolt bérleti díjra
emelkedik.

5.) a bérlőjelöltnek tudomásul kell vennie, hogy béľleti jogviszony idotartama a|att és azt
követően sem élhet bétbeszźtmítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem
k<ivetelheti az onkorm ányzattó|.

6.) a 3) pontban megállapított bérleti díj feltétele, hogy az önkoľmźnyzati feladatokhoz és

célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szeľvezetnek a k<jvetkező feltételeket a bérleti
szerződésben vállalnia kell :

a) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormányzatot,
b) a legalább havi rendszeľességú helyiséghaszná|atot igénylő eseményekĺől (fogadó óra,

gyűlés, rendezvény, tanácskozás, stb.) küldjtln értesítést, meghívót aZ

tnkormányzatnak. Az események népszenĺsítéséľe az onkormányzat a honlapján,
közosségi portá| profiljan ,,civiI eseménynaptárt,, hoz létre és működtet.



c) minden év március 15' napjáig nyújtsa be az adott évľe vonatkozó szakmai tervét,
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tęrvez az év során megrendezni,
illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az meĺľryiben szolgálja
Józsefváros és a józsefvárosi Iakosok éľdekeit.

d) az e|őző évi tevékenységéről nyíjtson be beszámo|őttárgyév május 3L. ĺap1áig.
e) a helyiségben aZ alapszabá|yában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor

engedé|yezett tevékenységet folyamatosan folytassa
7.) abér|eti szeruódés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem

lakás céljára szolgá,Iő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35t20I3, (VI. 20.)
számú Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjaĺ 3 havi
béľleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalri kötelezettségvźÄlalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető ígazgatőja
Határidő: Z)I4.június 30.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjára

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, zUI4.június 12.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető ígazgatő
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