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Tisztęlt Y źlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Józsefuárosi onkormáĺyzat tulajdonát képezi a Budapest v[I., 349f6ĺ0lN5 he|yrajzi számon

nyilvántartott, Budapest VIII., Víg u. 28. szám alatti, 33 m, alaptertiletű, utcai bejáratu, fiildszinti
nem lakás célú helyiség, amely azingat|an-ĺyLlvántartásban ĺroda besorolású.

Az Inteľkulturá|is Párbeszéd Közhasznú A|apítvány (1084 Budapest, Rákóczi tér 10. képviseli:
Molnár Miklós kuratóńumi elnök) béľleti szerződés hosszabbítási kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-
hez, az előző bérleti szerződésben szeľeplő fęltételekkel, kedvezményes bérleti díjon, mivel a fenti

helyiségre vonatkozóan 2OI2. auglsńusf9-én kötött bérleti szerződése 2013. decembeľ 3l-én lejáľt.

Az AIapitvány a helyiséget iroda céljára haszĺáIja. Kéręlméhez a2013. évi szakmai beszámolót és a

2014. évi szakmai tervét benyújtotta.

Az Interkuttuľális Párbeszéd Közhasznú Alapítvány kérelmét a Humánszolgáltatási Bizottság
20|4. március 03-i ülésén ttlrgyalta, és a 35lf014. (III' 03.) számú határozatában javasolta a

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak az Interkulturális Páľbeszéd Közhasznú
Alapítvánnyal a béľleti szerződés megkötését kedvezményes bérleti díjon a Budapest Mil.o Víg u.

f8. szám alatti (hľsz.z 34926l9lV5),33m2 alapteľületű, nem lakás célú, utcai bejáľatú ťoldszinti
helyiség tekintetében a mindenkori kozö's költség összegének megfelelő bérleti díjon, amely a
hatźr o zathozatal i dőpon tj źb an 6. 0 60 Ft/hó.

II. A beterjesztés indokolása

A nęm lakás célú helyiségek bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely đĺintés meghozata|źra a

Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. Tényĺíllási adatok

A 34g26l0/N5 hrsz-ú vízőrás helyiségre az onkormáĺyzat közös költség fizetési kötelezettsége:

6.060'. Ft/hó.

AT 1# alapteľülettĺ nem lakás célú helyisé gnek az Ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántartott becsült

foľgalmi étéke: 5.ó35.000,- Ft. A béľleti díj meghatározása a forgalmi érték 700%o-ĺak

ťlgyelembevételével kerül megállapításra. A helyiségben folýatott iroda tevékenységhez tartoző

bérleti díj a nyilvántartási érték 8 Yo-a, azaz a számitottbérleti dij:37.567,- Ft/hĺó + Afa.

A Kt. határozat 28. pontja alapján az önkormźłnyzatí feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó

tevékenységet végzó szervezętek esetén az alap bérleti díj éves méľtéke a helyíség Afa nélktili
beköltozhető forgalmi éľtékének 6%o-a, az igy számitott kedvezményes béľleti díj: 28.|75,- Ft/hó +

Áľa.



Jelenleg az A|apítvány által fizetetthasznáIatí dij 6.542,- Fíhó + Afa + hozzá kapcsolĺódó köziizemi
díjak.

Nyilvántartásunk szerint az A7apítványnakZ}I{.június 30-ig bérleti éshozzákapcsolódó köaizemi díj
hátľaléka nincs.

rV. Diintés tartalmának részletes ismeľtetósc

A bérlő által kért bérleti jogviszony meghosszabbításáľa nincs lehetőség, mivel a bérleti jogviszony
már megszűnt, ezért új bér|eti jogviszony létesítéséľe teszünk javaslatot.

Javasoljuk a fenti helyiség további kedvezményes bérleti díjon töfténő bérbeadását az
rnteľkultuľális Párbeszéd Kiizhasznú Alapítvány részére,hatźlrozott idóre,2019. decembeľ 31-ig,
iľođa céljára a kérelmező bérlęti díj aján|atát figyelembe véve 6.542.- Ft/hó + Áfa bérleti +
könjzemi- és kiilön szolgáltatási díjak ĺisszegen.

A Humánszo|gá|tatási Bizottság a közos költség összegén javasolta a béľleti díj összegének a
megá||apítását, azonban figyelemme| a 248lf0l3. (VI. I9.) sztmu Képviselő{estület határozat f8.
pontjára, új béľbeadás esetén az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség Afa nélkĺili bekoltözhető
forgalmi éltékének a 6 oÁ-a, melytől a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság a kére|mező béľleti
dij ajánlattlra figyelemmęl ęltérhet a Rendelet 14.$ (1) bekezdése értelmében' Az Alapítvány 6.542,-
Ft-ratett tján|atot.

V. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

Javasoljuk a..fenti helyiség kéľelmező részére töľténő további bérbęadását, mivel a befolyó bérleti díj
fędęzné az onkormáĺyzat közos költségét, továbbá a béľlő a helyiséget kaľbantaľtaná, annak ti|aga
nem romlana.

Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az onkormányzat,I<ladásként továbbra is közös költség
ťtzetési kötelezettség terheli.

A döntés pénnigyi fedezetet nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja a2014. évi bérleti dij e|őirányzatát.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet ismertetése

Az onkoľményzat tulajdonában ál|ó nem |akás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőIő 35lf013. (u. f0.) számi Budapest Józsefuáros onkorĺnányzati rende|et (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott fe|adaÍ'- és hatáskĺiľ megosztás szerint -
önkormányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítéstikrę vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LxXVn. törvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Ręndelet 14. $ (1) bekezdése a|apján a béľleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának
mértékéľől a bérlő kiválasfása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részéró|
töľténik az aján|attétel, a helyiség béľleti díjának méľtékét a Képviselő-testület határozatában
megállapított béľleti díjak alapján kell meghatározni. A hatáskörrel rendelkező bizottság a bérbeadói
dĺjntés meghozata|akoľ a képviselő-testíileti hatttrozatban foglaltaktól csak akkor térhet e|, ha a
kérelmező béľleti díj ajánlatot tett.

A f48l2013. (VI. 19.) számÚ Képviselő{estület határozatáĺak II. fejezet 7. poĺtja értelmében a
helyiségbér alapjáa| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szenĺt akua|izáIt
beköltözhető forgalmi éték szolgál. A Kt. hattlrozat 8. a) pontja értelmében helyiségben végezni
kivánt tevékenység figyelembevételével történik a bérleti đíj meghatározása, amely alapjźn a iľodai,
tevékenységhezhrtoző szorző 8 %o.

A 24812013. (VI' l9') szźtmú Képviselő-testĺileti hatźrozat VI. fejezet f6, poĺt a) b) c) alponda
értelmében az Onkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szervezet



részére történo béľbęadásnál az onkormtnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az
illetékes szakmaibizottság javaslata a|apján kedvezményes bérletí dijathattlrozhat meg.

A 28. pont értelmében új béľbeadás esetén az a|ap bérleti díj éves mértéke a helyiség Áfa nélkĺili
beköltözhető forgalmi értékének a 6 %o-a. Amennyiben a szeÍyezet a f7. pont szerinti első éves
beszámo|őjźi a sza|<nai bizottság részére benýjtotta, és ań a bizottság elfogadta, az Öĺlkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága kérelęmrę a bérleti đíjat a helyiség Józsefuáros,
valamint a józsefuárosi lakosok érdękében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága
fliggvényében a 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja szeńnti mértékre módosíthatja, a béľleti szerződés
egyéb feltételeinek vá|tozat|anll hagyása mellętt.

A 29. pont éľtelmében a szakmai terv és a szakmai beszámoló énékeléséľe és elfogadására az
Önkoľmányzat hatáskoľľel rendelkező bizottságajogosult. Amennyiben aszakmai bizottság a szakmai
tęrvęt és beszámolót elfogadta, ugy az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
bizottsága az önkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó béľleti
dijat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a szervezet akötelęzettségeinek nem tesz eleget, úgy a
béľleti díj az érintett év január 1. napjától visszamenőlegesen az aktuá|is foľgalmi éľtékét alapul véve a
7. és 8. pont szerint kiszámított a nem cívil szervezetek're meghatározott bérlęti díjnak megfelelő
összegre emelkedik. Amennyiben a szakmai terve, beszámo!őja a|apján bizoĺyitott, hogy
tevékenységét csak részben végeńe Józsęfuáľos érdekében, űgy a bérleti díj a f6. pontban
szabá|yozott magasabb kategóiába sorolt bérleti dijra emęlkedik.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés aIapján a |eendő béľlő a bér|eti szerzódés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni. A
Rendelet 17' $ (4) bekezdése a|apjźn a bérlő kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
ĺy iIatko zat a|ák ás ár a kötelezett.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését
me ghozĺi szíveskedj en.

IJatírozati javaslat

... .....év. (...hó....nap) száműYtrosgazdälkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájárul a Badapest VIII., 34926ĺ0/N5 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest vI[., Víg u. 28. szám alatti,33 m2 alapterületti, utcai bejáratú, ftildszinti nem lakás célú
helyiségre a bérleti szerzőďés megkötéséhez, hatátozott időre, 2019. december 3l-ig az
Interkulturális Párbeszéd Kiizhasznrĺ Alapítvánnyal, koda céIjáĺa 6.542.- Ft/hó + Afa béľleti +
kozizemi- és kĺilön szolgáltatási díjak tisszegen.

2.) az 1.) pontban megállapított bérleti díjak feltétele, hogy a bérlő kĺjteles a honlapján' sajtó
megjelenésein a Budapest Józsefuárosi onkormányzatottámogatóként szerepeltetni.
a) a legalább havi helyiséghaszntůatot igénylő eseményekľől (fogadóóľa, gyíĺlés, rendezvény,

tanác skozás, tanácsadás) a B érb eadó t táj ékoztatru, me ghívót ktildeni.
b) minden év március 15. napjáig benyújtani azadott évre vonatkoző szakmai tervét, amelyből

kidęrül, hogy milyen eseményeket tervez az év sorźln megrendezni, illetve a béľleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a józsefuáľosi
lakosok érdekeit.
minden év május 31. napjáig az e|óző éves tevékenységéről sző|ő, az Önkormányzat á|ta|
meghatározotttartalmúszaknaibeszámolő ját'
a helyiségben az a|apszabźúyźtban megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskoľ
engedélyezett tevékenységet folyamatosan folýatni'

3.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékeléséľe és elfogadásáľa a hatásköľľel rendelkező
bizottság (Humánszolgáltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatásköľľel ľendelkező bizottság
a szakmai tervęt és beszámolót elfogadta, így a civil tevékenységhez kapcsolódó bér|eti dij az
adott évre is érvénvben marad,

c)

d)



4.) amennyiben a szervezet a 2.) pont szerinti elso éves beszámolóját a szakmai bizottság részére
benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága kéľelemre a béľleti dijat a helyiség Józsefuáros, valamint a józsefuárosi

lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a 24812013.
(VI.19.) száulú Képviselő{estülęti Ltatározat 26. pont a.), b.) vagy c') pontja szerinti mćĺtćkrc
módosíthatja, a béľleti szerződés egyéb feltételeinek vźůtozat|anul hagryása mellett.

5.) amennyiben a bér|ő a fenti kötelezettségeinek nęm tesz eleget, illetve a szakmai terve, szakmai
beszámolója a|apjánnem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben Józsefuáros érdekében
végezi,így a bérleti dij az érintett év január 1. napjától, aza\<kor érvényes szabályok szerint
kiszámított béľleti díjnak megfelelő összeg + infláció éľtékľe emelkedik. Amennyiben a bér|ő

szakmai terve vagy beszámolója a|apjáĺ bizonyitott, hogy tevékenységét csak ľészben végezte
Józsęfuáros érdękében, tĺgy a bérleti dija a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának
megá||apitásáról szóló 248/2013. (VI.19.) szźtmu Képviselő.testtileti haÍfuozat 26. pontjábarl

meghatározott eggyel magasabb kategóńába sorolt bérleti đíjra emelkedik.

6.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jtra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi tnkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizätését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapj án kozjegyzo e|őtt egyoldalú
köte l ezettsé gvá 1 lal ás i ny i latkozat a|tńr ásźlt v á||a|j a a l eendo bérl ő.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. június 9.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő dontések eseténjavas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hiľdetotáblán

Budapest, 2014. július 8.
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