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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros Önkormányzat Képviselő-testiiletének
Y fuosgazďálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesĺő: Kisfalu Kft .

ELOTERJESZTES
A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. auguszťus 11-i ülésére

Táľgy: Javaslat az iinkoľmányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szervezetek kedvezményes béľleti díjának további 1 évľe ttiľténő engedélyezéséľe

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezető ig:azgatő
Készítette: Kubĺánka-BerghammerPetrareferens
A napiľendet nyílt ülésen kelltargyalni
A döntés el fo gadásáh oz e gy szeru szav azatíőbbsé g szüksé ge s

Tisztelt Y źtosgazdálkodásí és Pénztigyi Bizottság!

I. Előzmények

A bér|eti szerződésükben szereplő feltételeknek megfe|elően a2013. évi szakmai beszámolókat, és a
2014. éwe vonatkozó szakmai terveket az alább felsorolt ĺjnkormánvzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végző szęrvezetek nyújtottfü be.

A Humánszolgáltatási Bizottság a benyújtott szakmai tervek és beszámolók alapjan
- a Kapocs Ifirisági onsegítő Szolgálat Egyesületnek a 229120|3. (xI.04.) és 134/2014 (VI'10.)

szźlmiíhattnozataiban,
- aZ Europai Sors-Tarsak Közhasznú Egyesületnek a 229/2013. (xI.04.) és I35ĺ20I4. (u.10.)

szźtműhatározata1ban,
- a Magyarorszźryi Karma-Kagyüpa Buddhista Köz<isségnek a I59l20I4. (VI.23.) sztlmu

hatfuozatźtban.
- azÚ; vĺag Egyesületnek a I3312OI4. (vI.10.) szálműhatározatttban)
- a Nagycsaládosok Józsefuáľosi Egyesületéĺek a 132/2014. (VI.10.) számiĺhatározatźlban,tovźtbbá
- aMagyaľ Embeľi Jogvédő A|apítvátny 35/2014. (III'03.) számúhatźrozatában

Név Székhely Képviselő Béľleménv címe Bérleti szerződés
időtaĺtama

Kapocs l{iúságĺ
onsegítő
Szolgálat

AIapítvány

1146 Budapest,
Zíchv M. u. 14.

Szabó András
Mátyás tér t4.
I2I m ,hrsz:
35148/0/N62

2012. atgrcztus 15-
202I. december3l.

Euľópai Soľs-
Társak

Kiizhasznú
Egyesület

1086 Budapest,
Dobozi u.7-9.

Törĺjk Szabó
Erzsébet

Dobozi u.7-9.
!59 nŕ,bĺsz:
35381/0/N3

2012. július I2-20I8.
december 31.

Magyaľoľszági
Kaľma-Kagyüpa

Buddhista
Ktiztissés

1039 Budapest,
Hunvadi u.45.

Balogh Zsolt
Baľoss u.80.
3I mz,Irsz
35252101N6

2012. oktőber 15.-
201 7. december 3 I .

Ú1vĺlĺg
Egyesület

1039 Budapest,
Hollós Korvin
L.t.4.Vm/72.

Papinot Ildikó
Lujzľ u.5.
26 m',Itrsz:
35357101N4

2013. januźr2I.-
hatźtrozat|an idő,30
napos felmondással

Nagycsaládosok
Józsefváľosi
Esvesĺilete

[084 Budapest,
Déri M. u. l8.

Joachim
Gy<irgyné

KáiJvánatér22.
57 ĺĺŕ'hrsz:
3545910/N3

201'1. źlpnlis27.-
2016. decembęr 31

Magyaľ Emberĺ
Jogvédő

A|anítvánv

1085 Budapest,
Baross u. 28.

fszt.2.
obeľth József

Baross u. 118.
28I rĺŕ,hrsz
3s488t01N26

2012. januźlr 26.-
2016. december 31



elfogadta a felsorolt civil szervezetek 2012. és 2013. évi szakmai beszámolóit , és a 20t3 . és 2014. évre
vonatkozó szakmai terveit, valamint javasolta a Yźttosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottsźlgnak ezen
szęĺvezetekkedvezményes bérleti díjanak fenntartását 2013. és 2014. éwe vonatkozóan.

A benýjtott iľatok és nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy a fenti civil szervezetek a ĺemzeti
vagyonĺól szőIő2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint tt|áthatő szervezetnek
minősülnek

n. A beteľjesztés indokolása

A kedvezményes bérleti díj engedélyezése bérbeadóí döntést ígényel, amely döntés meghozataláta a

Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. Tényĺíllásĺ adatok

Név Jelenlegi bérleti
díi Ft/hó + Afa

Közĺis költség
összese Ft/hó

Bérleti dij háttalék 201 4.
iúnius 30-is

Kapocs I{iúsági Onsegítő
SzoleĺĹlat Alapítvĺíny 2t.140,-Ft 17.158,- Ft nlncs

Euľópaĺ Soľs-Táľsak
Ktizhasznú Egyesület 50.850,- Ft f0.212,-Ft

1.54.562,-Ft
(hatfu ozat elfo gadása után
29.266,- Ft túlfizetés lesz)

MagyaľoľszágíKarma-
Kagyüpa Buddhista

Kiiziissés
6.496,-Ft 6.496,-Bt nlncs

Uj vÍtĺíg Egyesület 19.323,-Ft 7.866,- Ft
163.469,-Ft

(hatźlr ozat elfo gadása után
94.727,- Ft lesz)

Nagycsaládosok Jĺízsefvárosi
Egvesü|ete 14.206,-Ft 13.780,- Ft nlncs

Magyaľ Embeľi Jogvédő
Alapítvány 91.456,-Bt 5ó.187'. Ft nlncs

Az Európai Sors-Táľsak Közhasznú Egyesiilet és azUj Világ Egyesület esetében a javasolt bérleti díj
összege a 6Yo-os szorzóva| megállapított bérleti díj csökkentését eredméĺyezi a közös költség
összegére, mely 2014. jaĺuár l-től visszamenőlegesen keľül megállapításra a Kt hatźrozat
rendelkezései éľtelmében. E szervezetek számláján a különbözet visszamenőlegesen jóváírásľa keľül'
mely esetlegesen túlfi zetést vagy hátra|ék cstikkentést eredményezhet.

A Budapest vĺII.' Mátyás tér |4, szám alattí 35148l0/N62 hrsz-í 12! mf alapterülettĺ nem lakás
célú helýsé gĺek az Ingatlanvagyon-kataszterben nyilvĺántartott becsĺilt forgalmi értéke 2OI3. és 2OI4.
évben is: 13.383.000'- Ft. A bérleti díj meghatározása a forgalmi érték 100 %-nak
figyelembevételével kerül megállapításra. A helyiségekben folytatott iľoda és raktár tevékenységhez
tartoző bérleti díj a nyilvantartási érték 8 %o-a, azaz a számított bérleti díj összege 89.ff0,. Ft/hó +

Áĺa.

A Budapest VIII., Dobozĺ ll. 7-9. szám alatti 3538|l0lN3 hĺsz-ú 159 m2 alapterületű nem lakás célú
helyiségnek az Ingat|aĺvagyon-kataszterben nyilvántaľtott forgalmi értékę 2013. és 2014. évben is:
19.900.000'- Ft. A bérleti díj meghatároztsa a forgalmi érték 100 %o-nak figyelembevételével kerül
megáůIapitźlsra. A helyiségben folytatott ĺľoda tevékenységhez tartoző béľleti díj a nyilvántaľtási érték
8 %o-a, azaz a számitott bérleti dij: |32.667'- Fíhó+Afa.

A Budapest VIII.' Baľoss u. 80. szám a|attí35252l0lV6 hľsz-ú 31mz alapterületíĺ nem lakás célú
helyiségnek a Grifton Propeľty Kft által 2013. december 06-án készitett, és 2014. július 16-án
aL<hnlizá|t Ingatlanfoľgalmi Szakvélemény alapjáĺ a forgalmi értéke: 2.080.000'. Ft. A bérleti díj
meg}latározása a forgalĺní érték l00 %o.nak figyelembevételével kerül megállapítasra. A helyiségben
folytatott raktőrozős tevékenységhez tartoző bérleti díj a nyilvántartási érték 8 %o-a, azaz a számitott
bérletí dij:13.867,- Ft/hó + Afa.

A Budapest vilI., Lajza u. 5. szám a|atti 35357l0lV4 hrsz-il,26mf alapteriilettĺ, nem lakás célú
helyiségnek azIngat|anvagyon-kataszterben nyilvántaľtott foľgalmi éľtéke: 3.800.000'- Ft. A béľleti
díj megállapitása a nyilvtntartási érték I00 %-énak figyelembe vételével került megállapításľa. A
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helyiségben folýatott iĺodai, hivatásos elóadóművészek részére munkahelýeľemtés és źúképzés,

valamint pátyakezdő zenészek szakmai koľrepetalása tevékenysýďlez taĺtoző bérleti díj a
ĺyilvźntartási érték 8 o/o-a, azaz a sztlmított bérleti díj: 25.333 Ft/hó + Afa.

A Budapest Vril, Kálváńa tér 22. szálm aIatti 3545gl0lV3 hĺsz-ú 57 mf alapteľületű nem lakás célú
helyiségnek az IngatIanvagyon-kataszterben megállapított forgalmi értéke: 7.000.000'- Ft. A bérleti
díj meghatfuozása a forgalmi érték 100 %-nak figyelembevételével kerÍil megállapításra. A
hetyiségben folýatott iroda tevékenységhez taftozó bérleti díj a nyilvántartási érték 8 %o-a, azaz a
szćlmított b érleti díj : 4 6.667,- Fťhó+Afa.

A Budapest YIII., Baľoss u. 118. szám a|atti 35488ĺ0ĺN26 bĺsz,ű f81m2 alapteriiletrĺ nem lakás
célú helyiségnek az Ingatlanvagyon-kataszteľben megállapított forgalmi értéke: 35.502.000'. Ft. A
bérleti díj meghatározása a foľgalmi érték 100 %o-ĺak figyelembevételével kerül megátlapításra. A
helyiségben folýatott iľoda, szociális ellátás, egészségiigý szolgáltatásot egyéb
egészségfejlesztésĺ, kultuľĺĺlis ľehabilitációs és habĺlitációs pľogramok tevékenységhez tartoző
bérleti díj a nyilvántartási éĺték 8 %o-a, azaz a számított béľleti díj: 236.680,- Ft/hó+Afa.

IV. Döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány esetében a Humánszolgáltatási Bizottság I34lf0I4
(VI.10') szźmu határozatában és a Magyar Embeľi Jogvédő Alapítvány esetében a 35l20I4. (uI.03.)

számű határozatźhan a közĺjs költség összegének megfelelő összegű bérleti díj megállapítását
javasolta. Tekintettel arľa, hogy mindkét szervezet esetében régebbi típusú bérleti szerzódés van
éľvényben, melyben konkľét összegíi béľleti díj kerĺilt megźi|apitźtsra, továbbá a további csökkentés
lehetoségét a béľleti szeruődés nem taľtalmazza, nem javasoljuk a bérleti díj k<izös költség összegén
töľténo megállapítását. A két szewezet eryike sem kérte az alacsonyabb összegiĺ béľleti díj
megá||apitźlsát, és ez esetben a bérleti díj közös költség összegén t<jrténő megá||apitźlsa béľleti
szeľződés módosítással jĺárna egytitt, és így az Önkoľmányzat ajćn|ana fel egy alacsonyabb összegű
béľleti díj osszegľe töľténő módosítást. E szeľvezetek esetében javasoljuk a béľleti szerződésben
megállapított kedvezményes bérleti díj újabb 1 évľe töľténő biztosítrását

Javasoljuk akedvęzményes béľleti díj újabb 1 évre történő biztosítását a felsorolásban szerepló civil
tevékenységet folytató szervezetek részére, a béľleti szerződésekben szereplő egyéb fe|tételek
v titozat|anul hagyása mel lett.

Név Jelenlegi bérletí
díi Ft/hó + Afa

Javasolt béľleti
díj: Fťhó + Áfa

Kanocs lfiúsási onsesítő Szoleálat Alapítvánv 2r.r40,-Ft 21.140.-Ft
Európai Sors-Táľsak Kiizhasznrú Egyesĺilet 50.850.- Ft 20.f12.-Ft
Masvaľoľs zísi Karma.Kasviĺpa Buddhista Köztissée 6.496.-Ft 6.496.-Ft
Úi vĺlĺe Esvesület 19.323,-Ft 7.866.- Fr
Nasvcsaládosok Józsefváľosĺ Esyesülete 14.206.-Ft 14.206.-Ft
Mawaľ Embeľĺ Jowédő Alanítvánv 91.45ó.- Ft 91.456.- Ft

Javasoljuk kikötni, hogy az Uj Világ Egyesület ahatźrozatről szóló értesítés kézhezvételétől számított
8 napon belül köteles kiegyenlíteni fennálló hátra|ékźú.

V. A diintés célja' pénziĺgyi hatása

Javasoljuk a kedvezmÝ.nyes bérleti díj engedélyezését a fenti civil tevékenységet végző szer:vezetek

részére, meľt így az onkormányzat a továbbiakban is folyamatos bevételhez jut, ame|y fedezi a

számźra előíľt közös költségfizetési kötelezettségben meghattrozott osszeget, továbbá a civil
szervezetektevékenységiikkel segítik az önkormányzatotfetadatai elvégzésében'

A döntés azonkormźnyzat2OI4. évi bérleti díj bevételét csökkenti.

A helyiségek bérleti díjának további 1 éwe kedvezményes összegen történő megállapítása pénzllgyí
fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályiktirnyezetismeľtetése
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Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
sző|ő 3512013. (VL 20.) szźlmí Budapest Józsefuáros onkormĺányzati ľendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a renđeletben meghatározott fe|ađat- és hatáskör megosztás szerint _

önkormányzati bérbęadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot jogosítja fel.

A 248lf013. (VI. l9.) szźlmű Képviselo-testtilet batározatáĺak II' fejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szeľint a|<tualiizált

bekölttjzlrető foľgallrri éltek szolgál. A Kt. határozat 8. a) pontja értelmében helyiségben végezni
kívánt tevékenység figyelembevételéveltörténik a bérleti díj meghattlrozása.

A 31. pont értelmében, ha a bérleti díj mértékéről és megfizetésének ütemezéséró|,vagy brármilyen

más béľleti díjat éľintő kérdésben bérbeadói döntésre van szükség a bérbeadással megbizott
vagyonkezelő szervezet javas|atára az onkoľmźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága jogosult dönteni.

A 248lf013. (VI' l9.) szétmű Képviselő-testÍileti hatźrozat VI. fejezet 26, pontja értelmébeĺ az
onkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szewezet részére töľténő
bérbeadásnál az Ônkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsźlga az illetékes
szakmai bizottság javaslata alapján kedvezmé.nYes bérleti dijathatározhat meg.
a) a béľleti díj éves méľtéke a helyiség AFA nélküli bektjltözhető forgalmi éľtékének a 4 %o-a,

amennyiben aszervęzet havonta Iega|ább.2 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet,
b) a béľleti díj éves méľtéke a helyiség AFA nélküli bekĺiltözhető forgalmi éľtékének a 2 o/o-a,

amennyiben a szervezet havonta legalább 4 alkalommal folýat a bérelt helyiségben tevékenységet,
c) a bérleti díj mértéke a mindenkoľi közös költséggel vagy üzemeltetési költséggel megegyező

összeg, amennyiben a szewezet havonta legalább 8 alkalommal folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet.

Ahatźrozat f9. poĺtja a|apján a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadásáĺa az
onkormányzathatáskorrel ľendelkező szakmai bizotts4ga jogosult. Amennyiben a szakmai bizottsága
szakmai tervet és beszámolót elfogadta, ugy az onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat
gyakorló bizottsága az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez
kapcsolódó bérleti dijat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a szewezet a kötelezettségeinek
nem tesz e|eget, iĘy a bérleti đij az érintett év janurár 1. napjától visszamenőlegesen az aktuális
forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a nem cívil szęrvezetekre megllatározott
bérleti díjnak megfelelő összegľe emelkedik. Amennyiben a szakmai terve, beszámolója alapján
bizonyított, hogy tevékenységét csak ľészben végezte Józsefuĺáros érdekében, úgy a bérleti dtj a 26.
pontban szabáIyozott magasabb kategőnába sorolt bérleti dijra emelkedik.

Fentiek alapjźtĺkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

.év. (...hó....nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat..

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest U[., 35148l0ĺN62helyraýi
számon nyilvántartott, természetben a Budapest vIrI.' Mátyás tér 14. szám a|att taltihatő, ĹfĹÍrŕ
alapteriilettĺ, önkoľmányzati tu|ajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében a Kapocs Ifjúságĺ
onsegítő Szolgá|at Alapítvány részére a Képviselo-testiilet 248/20|3. (VI. 19.) száműhatfuozatáĺak
28. pontja, valamint a Humánszo|gá|tatási Bizottság 229120|3. (xI.04.) és 134/2014 (VI.10.) szźlmu

határozatai a|apján engedé|yezi a kedvezményes bérleti dijat20Í3. jaĺuźr I-tő|201'3. december 3l-ig,
továbbá20|4. jaĺućlr 1-tő|2014. december 31-ig' mely ahatátrozathozata| időpontjában 21.|40,-Ftĺhő
+ Afa +koaizemiés ktilön szoIgéĺ|tatźsi díjak összeg.

Felelős: Kisfalu Kft. igyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. augusztus 18.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon



A Városgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest vfII.,35381/0/A/3 he|yrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Dobozi u. 7-9. szám alatt ta|źihatő, 159lrŕ
alapterülettĺ, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében az Euľĺípaĺ Soľs-Társak
Kiĺzhasznú Egyesület részére a Képviselő-testiilet 248/f0I3. (VI. 19.) sztlmű hatźrozatźnak 28.
pontja, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság 22912013. (xI.04.) és I35l20I4. (VI.10.) számtl
hatźrozatai alapján engedélyezi a kedvezményes bérleti díjat 2013.januar 1-től 2013. decembeľ 3I-ig,
továbbá 2014. január 1-tő| f0I4. december 3|-ig a kedvezményes béľleti djj ĺisszegét a mindenkoľi
ktiziis kiiltség (mely a hatźrozathozatal időpontjában f0.2|2,- Ft/hó) + Afa + közĹizęmi és kĺilön
szo|gá|tatási díj ak összegen áI|apitj a meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. augusztus 18.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Uil., 35f52ĺ0lV6helyraý|
számon nyilvlántartott, természetben a Budapest VIrI., Baľoss u. 80. szám aIatt talá|hatő, 31m,
alapterületii, önkoľmányzati tu|ajdonli, nem lakás célú helyiség tekintetében a Magyaľorszígí
Kaľma.Kagyüpa Buddhĺsta Kiizösség részére a Képviselő-testÍilet 24812013. (VI. 19.) szźtma
határozatának 29. pontja, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság 15912014. (VI.23.) szźlmtl
hatźltozata a|apján engedéIyezi akedvezményes bérleti díjat továbbí 1 évre, azaz 2014. december 3 1-ig
a mindenkori k<jzös költségnek megfelelő összegrí (ahatározathozatal időpontjában 6.496,. Ft/hó) +

Áfa + kozizęmiés kĹilön szo|gźitatásidíjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. augusztus 18.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő dĺintések esetén javas|ataaközzététel módjáľa

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

év. (...hó....nap). szźĺműYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1.) a Budapest V[I., 35357l0/N4helyrajzí számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII.,
Llfiza u. 5. szám a|att ta|tihatő, 26 m, a|apteľülettĺ, önkoľmányzati tulajdonú' nem lakás célú
helyiség tekintetében azuivilĺg Egyesület tészére, a Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.)

szélmí határozatának f8. ponda, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság I33l20I4, (u.10.)
szźtm,6határozata a|apjtn a bérleti dijat 2014. januáľ I-to| 201,4, dęcembeľ 31-ig a mĺndenkoľĺ
kiizös költség (mely a hatźlrozathozatal időpontjában 7.866,- Ft/hó') + Afa + kij,zuzemi és kíilön
szolgźitatási díjak összegén állapítja meg.

2.) az 1.) szerinti kedvezményes bérleti díj feltétele, hogy azUj Yí|ág Egyesület jelenhatfuozatrőI
szóló értesítéskézhezyételétől számított 8 napon belül fęnnállőhátra|ékátkiegyenlítse.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. augusztus 18.

A döntés végrebajtźsźttvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslataaközzététel módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

év. (...hó....nap), száműYárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., 35459ĺ0lN3 he|yraj"i
számon nyilvántaľtott' tenĺlészetben a Budapest VIIr.o Kálváľia tér 2f. sztlm a|att ta|źihatő, 57 m"
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alapterületű, önkormányzati tu|ajdonú' nem lakás célú helyiség tekintetében a Nagycsaládosok
Jĺózsefváľosi Egyesület részére a Képviselő-testiilet f48l20l3. (VI. 19.) szélmí hattrozatának 29.
pontja, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság 132/2014' (VI.10.) számú hatfuozata alapjźn
engedélyezi a keđvezményes bérleti díjat további 1 éwe, azaz 2014. december 31-ig, mely a
határozathozata|időpontjában14.206,-Ft/hó + l.ďia+könjzemi és ktilön szolgáltatási díjak összeg.

Felelős: Kisfalu Kťt. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. augusztus 18.
A dtjntés végrehajtását végző szervezeti erység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

év. (...hó....nap), szźműYźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsági hatÍtrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII.' 35488ĺ0ĺN26he|yraýi
számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Baross u. 118. szźlm a|att talźihatő' 28tm,
alaptertilettĺ, önkormányzati tu|ajdonú, nem lakás célri helyiségre a Magyar Embeľi Jogvédő
Egyesülettel kötott bérleti szerződés, a Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) sztlmtĺhatározatának
29. poĺtja, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság 35l20I4. (III.03') számű hatáĺozata a|apjźn
eĺgedéIyezi a kedvezményes bérleti díjat további 1 évre, azaz 2014. december 31-ig, mely a
határozathozatal időpontjában9|.456,. Ft/hó + Lfa+konjzemi és ktilön szolgźůtatásidíjak összeg.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. augusztus 18.
A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét éľintő dtjntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. júlíus 3 1.

Tisztelettel:

Kovács ottó
iigyvezető ígazgatő

KÉszÍrBľľB: KIsľeruKr.r.
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