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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmény

I.) Az onkormányzat tulajdonátképezi a Budapest vI[., Üllői i|t66/A. szám alatti, 36274lOlN3hrsz-
ú, utcai bejáratú,, földszinti, 165 m. alapterületrí nem lakás cé|jáĺra szolgáló helyiség. Az ingatlan-
ny I|v ántartátsban üzlet besoľolású.

2) Az onkormányzat tulajdonátképezi a Budapest VIII., Üllői út 66lA. (Nagytemplom utca felőli
bejárattal) szám alatti, 36274ĺ0lN2 hrsz-li, utcai bejáratú, pinceszinti, 95 m, alapterületű nem
lakás céljára szolgáló helyiség. Az ingatlan-nyilvántartásban raktár besorolású.

A fenti helyiségeket teheľlift köti össze, bérbeadásukľa ezért csak együtt van lehetőség.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 583/2014. (V.28.) számúhatátrozatában úgy döntött, hogy
felkéľi a Kisfalu Kft-t a fenti helyiségek nyilvános, egyfordu|ós páiyázat útján tönénő bérbeadására. A
pályázat onkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szęrvezet részére,
sporttevékenység cé|jára került kiírásra számított béľleti díjon, azaz,70.o00,- Ft/hó + Áfa bérleti aíj
összegen azza|, hogy a pályázati kiírásban szeľeplő számított bérleti díj méľtéke a bérleti jogviszony
13. hónapjától az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo
szrrvezetek részére a f48lf0I3 . (VI. 1 9.) szám Képviselő-testĹilet hatáłrozat VI. Fejezet. f7 . pontjában
foglalt feltételek teljesülése esetén kedvezményes bérleti díjára csökkenthető.

A pályáłzat feltételei a bizottsági határozatban foglaltak alapján az a|á.ŕ,biak szerint keľültek
megá||apításra:
a) a szeÍv ezet a pá|y ázat nyerteseként bérleti szerződést köt, és
b) a helyisé gben végzett első éves tevékenységére vonatko ző beszámo|óját a szakmai bizottság részérę

benyújtotta a bérleti jogviszony e|só 12 hónapja leteltét mege|őzően,
c) és aztaz illetékes Bizottság elfogadta,

amelynek a|apján az onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága a bérleti díjat
a helyiség Józsefváľos, valamint a jőzsefvźłrosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti
kihasználtsága függvényében a f6. pont a.), b.) vagy c.) pontja szeľinti kedvezményes mértékĺe
csökkentheti.

Amennyiben a szeÍvezet az első éves beszámolóját a szakmai bizottság részére nem nyújtja be a
bérleti jogviszony első 12 hónapja leteltéig, a számított bérleti díj összege a jogviszony időtartama
a|att inflációval növelten továbbra is érvényben marad.

A kiírásnak tarta|maznia kell, hogy apá|yázóbejegyzett és működő önkormányzati feladatokhoz és

célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégzo szeÍvezęt kell, hogy legyen, továbbá Józsefváros lakossága

érdekében kell ellátnia a tevékenységét, ame|yhez a civil tevékenységet végzo szervezetnek a

pá|yázathozbe kell csatolnia a szakmai tervet a helyiségben tervezętt tevékenységére vonatkozóan.



A Képviselő-testületi batározat 29. pont értelmében a szakmai terv és a szakmai beszámoló
értékelésére és elfogadására az tnkormányzat hatáSkorrel rendelkező szakmai bizottsága jogosult.
Amennyiben a szakmai bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, így az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az önkormányzati feladatokhoz és cé|ok'hoz
kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a
szeÍvezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget' űgy a bérleti díj az érintett év januáľ 1. napjától
visszamenőlegesen az aktuális forgalmi értéket alapu| véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a nem
civil szervezeteke meghatározott bérleti díjnak megfelelő cisszegre emelkedik. Amennyiben a
szakmai terve,beszźlmolója alapján bizonyított, hogy tevékenységét csak ľészben végezte Józsefváros
érdekében, úgy a bérleti díj a 26. pontban szabá|yozott magasabb kategóriába sorolt bér|eti díjra
emelkedik.

A pá|yázati kiírásnak tarta|maznia kell, hogy a páiyázat nyertesének vállalnia kell' hogy a helyiségek
felújításának költségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony
fennállása alatt, és azt követően sem.

Az cinkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szervezetnek a
következő feltételeket a bérleti szerződésben vállalnia kell, amennyiben a bérleti jogviszony 13.
hónapjától a bérleti díj osszege a kedvezményes mértékre csökken:
. honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormányzatot,
o a |ega|álbb havi ľendszerességĹĺ helyiséghasználatot igénylő eseményekről (fogadó óra, gyiĺ|és,

rendezvény, tanácskozźls, stb.) küldjön értesítést, meghívót az onkormányzatnak. Az események
népszertĺsítéséte az onkoľmányzat a honlapján, közösségi portál pľofilján ,,civil eseménynaptárt,,
hoz létre és mrĺködtet.

o minden év március 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkoző szakĺnai tervét, amelyből
megá|lapítható, hogy milyen eseményekettervez az év során megrendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységeĹvégez, az mennyiben szolgálja Józsefváros és a józsefvárosi lakosok
érdekeit'

. az e|łíző évi tevékenységéről nyújtson be beszámolót tárgyév május 3I. napjáig.
c a helyiségben az alapszabáiyátban megjelölt céloknak megfeleloen a bérbeadáskor engedélyezett

tevékenységet folyamatosan folytassa

A páiyáĺzati felhívást a Kisfalu Kft. kozzétette a bizottságihatározatban foglaltaknak megfelelően. A
pá'|yázat 2014. június 18-től került kiírásra, leadási határideje és a bontás napja20t4.július 07. volt. A
páiyázati dokumentációt egy páiyázó vásáľolta meg, és hatráridőben egy páiyá,zat került beadásľa.

II. Beterjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség béľbeadására kiírt nyilvános egyfordulós
eredmény megál|apítátsához, valamint az újból'i pá|yázatra torténő
szükséges, amely indokolja a jelen előterjesztést.

III. Tényállási adatok

Apályázati hiľdetményben foglalt határidőn belül az a|ábbi aján|attevótol érkezett be ajánlat:

Ajánlattevő neve: Hegyvidéki MoM Tájfutó Klub (székhely: 1126 Budapest, Hollósy S. u. 20.;

adó szám: I 8f3 66 17 - I -4 3, képvi sel i : B oro s znok i Lász|ó)

Az aján|ott nettó bérleti díj (Ft/hó): 70.000'- Ft.

B érbevétel időtartama : határ o zat|an.

Bérbevétel célja: sport, mozgás egészséges életre nevelés, akrobatika, jóga, rúd tánc- és fitnesz
oktatás, edzés és spoľtrendezvények lebonyolítása.

Egyéb vállalások: onkormányzattal közös en rendezvények szervezése, versenyek kiíľása, bonyolítása,
kedvezményes esetleges ingyenes oktaĹás ľászorulóknak.

A páÄyázat bontó bizottság a pá|yázat felbontásakor megállapította, hogy a Hegyvidéki MoM Tájfutó
Klub a pályázati dokumentációban foglalt tartalmi és formai kĺivetelményeknek nem teljesen
megfelelően nyújtotta be a páÄyáłzatát. Tekintettel erre a Kisfalu Kft. tértivevényes levélben 5
munkanapos határidő megadásáva| az a|ábbi dokumentáció becsatolásának hiánypőt|ására szólította
fel:

páiyáłzat |ezárásálhoz és az
kiíráshoz béľbeadói döntés



. NAv igazolás, hogy nem áll fenn koztartozása az ajánlattevőnek,
o a Kiíróval szemben bérleti díj tartozása nincs, továbbá szerződésben vállalt és nem teljesített

kötelezettsége nincs,
o Kiíróval szemben adók módjára behajtható taÍtozźLsanem áll fenn,
. nyilatkozat az ajánlattevő részérő|, hogy a pá|yázati kiírásban foglaltak szerint vá||a|ja a

helyiségek saját kĺĺltségen történő fe|űjítá,sát, melynek kĺiltségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen
ne követeli vissza a bérleti jogviszony fennállása és azt követően sem.

o nyilatkozat a Hegyvidéki MoM Tájfutó Klub meghatalmazottjáłtól, hogy a pá|yázati
dukulltentációban szeľeplő jognyilatkozatokat a meghatalmazása a|apjźln saját kezíi|eg írta alá.

A Hegyvidéki MoM Tájfutó Klub a hiánypótló levélben foglaltak igazolásokat, és nyilatkozatokat
hatáľidőn belül pótolta.

A Hegyvidéki MoM Tájfutó Klub alapító okiraĺában meghatá,tozott cél szerint, a XII. kerületben és
vonzáskörzetében lakók, tanulók, dolgozók, rész'ére biztosít testedzést, sportolási lehetőséget.
Programjaival a XII. kerület sport életét kívánja élénkíteni' az önkormányzatta| közös sportesemények,
rendezvények szervezésével.

A földszinti vízórás helyiségre az onkormányzat k<izös költségfizetési kötelezettsége: f7.34O,- Ft/hó.

A pinceszinti vízórás helyiségre az onkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége: 15.625,-FtJhő.

1.) A Grifton Property Kft. 2013. július 16-án készült és fOI4, május 19-én aktua|izáit értékbecslése
szerint a 165 m. alapteľületű, utcai bejáľatú, földszinti nem lakás célú helyiség forgalmi értéke:
26.800'000,- Ft. A 24812013. (VI. 19.) számú Képviselőtestületi határozat II. Fejezet 7. ponda
értelmében, abban az esetben a helyiség bérbeadására' Versenyeztetés, vagy pá|yázat útján keľül
sor, a minimális bérleti díjat a helyiség Áfa nélküli beköltözhető forgalmi értékének 80 vo-át
alapul véve kell meghatározni, ennek összege 2Í.440.000,- Ft. Amennyiben a páiyázatban a
bérbeadás során végezhető tevékenység meghatźrozźsra kerĹil (sporttevékenység)' tigy az a|ap
bérleti díj mértéke a helyiség Áfa nélktili beköltözhető forgalmi énékének 6 vo-a, azaz a számított
nettó havi bérleti összeg: I07.200,-Ft. A428/2013. (xtr.06.) sz. Versenyeztetési Szabályzat29.
pontja értelmében, ha a versenyeztetési eljáľás eredménytelen, a következő pályázatikiírásban az
előzőek szerinti bérleti dĺ 80 %o-źtt, a kovetkező páiyázatok során pedig a bérleti díj 50 ?o-átke||
minimális bérleti díjként szerepeltetni. A helyiség esetében már ötödik alkalommal keru| páůyázat

kiírásra, ezéĺt a bérleti díj összegét 507o-on kell megállapítani, és az így szálmított nettó havĺ
bérleti díj: 53.600'. Ft.

2.) A Grifton Pľoperty Kft, 2012. július f6-ánkészi|t és 2014. május 19-én aktualizáL|t értékbecslése
szerint a 94 mz alapterületű pinceszinti nem lakás célú helyiség forgalmi értéke: 4.100.000,- Ft' A
248lfol3. (VI. 19.) számű Képviselő-testületi hatátozat II. Fejezet 7. pontja éľtelmében, abban az
esetben a helyiség bérbeađására, versenyeztetés, vagy pályázat útján kerül sor, a minimális bérleti
díjat a helyiség Áfa nélkĺili beköltözhető forgalmi értékének 80 vo-át a|apul véve kell
meghatározni, ennek összege 3.280.000,- Ft' Amennyiben a pá,|yázatban a bérbeadás soriín
végezhetó,tevékenység (sporttevékenység) meghatátrozásra kerĺ.il, űgy az alap bérleti díj mértéke a

helyiség Áfa nélktili bektiltözhető foľgalmi értékének 6 %o-a, azaz a szálmitott nettó havi bérleti
díj: |.6.400,- Ft. A 428lf0I3. (XII. 06.) sz. Versenyeztetési Szabá|yzatf9. pontja értelmében, ha a

Versenyeztetési eljárás eredménytelen, a következo páiyázati kiírásban az előzőek szeľinti bérleti

díj 80 7o-áĺ ke|| minimális bérleti díjként szerepeltetni. A helyiség második alkalommal kerĹil

pá'|yá,zatkiírásra, azígy számítottnettó havi béľleti díj: 13.120'. Ft.

A f48lf0I3. (vI. 19.) számű Képviselő-testüIeti hatÁrozat V. Fejezet 24. pontja értelmében a

fizetendő nettó bérleti díj egy hónäpra jutó összege nem lehet kevesebb, mint az onkormányzat
által társasháziközos és egyéb költségként kifizetett összeg. Tekintettel erre a pinceszinti helyiség
mÍnÍmális nettó havi bérleti díja: 15.625'. Ft/hó.

Oss"esen: 69.225,. Ft/hó + Áfa.

Iv. A diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

.Iavasoliuk. hogy a Tisztelt Bizottság a Budapest VIII.36f74l0/N2 és 36274/0lN3 he|yrajzi számon

"},''''á"t".t"tt, 
ä Budapest VIII., Üuoi ĺt 66. A. szám a|atti, 94 m2 + !65 mf alapterületű



önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáľakiírt nyilvános egyfordulós pá|yázatot nyilvánítsa
érvényesnek, de eredménytelennek.

A pályázat e|bírálásának fő szempontja az ajánlott bérleti díj összege' a civil tevékenységet végzi5
szervezet Józsefváros lakossága érdekóben ellátott tevékenysége volt. A pá|yázat kiírója azonban a
pályázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult volt megvizsgáini az
ajánlattevők alkalmasságát a szeruődés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőrizheti.

A páiyázat értéke|ő bizottság aZ ajánlattevő áL|ta| benyújtott pályázatban a Klub szakmai
bemutatásának átolvasása után az a|ábbiakat állapította meg:
. a Hegyvidéki MoM Tájfutó Klub a XII. kerületben és vonzásköľzetében lakók, tanulók, dolgozók,

részére biztosít testedzést, sportolási lehetőséget. Programjaival a XII. kerület Sport életét kívánja
élénkíteni, az önkormányzattal közös sportesemények, rendezvények szervezésével'

. a Klub székhelye is Budapest XII. kerületében van bejegyezve.

A pá|yázatot éttékelő bizottság értékelési jegyzők<ĺnyve alapján nem iavasoliuk a fenti helyiségek
bérbeadását a Hegyvidéki MoM Tájfutó Klubnak, tekintettel arra, hogy a bérbeadás feltételeként
szabott feladat ellátásľa nem alkalmas.

A Budapest Főváros VIII. Kerület ĺőzsefvárosi Önkormányzat a páĺ|yázat kiírásával és a feltételek
megállapításával a VIII. kerületi sportéletet kívánja fejlesztení és támogatni, amelynek azonban a
Hegyvidéki MoM Tájfutó Klub tevékenységéből adódóan nem felelmeg.

Javasoliuk a Budapest vI[., Üllői űt66lA. szám alatti, 36274/OlN3 hrsz-ú, 165 m2 alapterületű, utcai
bejáratú foldszint és a 36f74lOlNf l.ľsz-ű 94 m2 alapteľiiletű pinceszinti nem lakás célú helyiségek
újbóli bérbeadására nyilvános egyfordulós pá,'|yázat kiíľását onkormányzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végzo szervezetek részére, sporttevékenység végzése céljára, száłmított
bérleti díjon, azaz69.ff5,- Ft/hó + Afa bérleti díj összegen.

A kiíľásban szereplő kedvezményes bérleti díj méľtéke 69.2f5,- Ft/hó + Afa, azonban amennyiben a

szervezet a páÄyázat nyerteseként bérleti szęrzodést köt és a f48lf0|3. (VI. 19.) szátm(l Képviselő-
testületi határozat}7 , pontja szeľinti éves beszámolóit a szakmai bizottság részére benyújtotta, és azt a

bizottság elfogadta, az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemľe a
bérleti díjat a helyiség Józsefváros, valamint a józsefvárosi lakosok érdekében folytatott tevékenység
szerinti kihasználtsága ftiggvényében a f7, pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti mértékre módosíthatja,

a béľleti szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

A Kt' határozat 29' pont értelmében a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékeléséľe és

elfogadására az onkormányzat hatáskörrel rendelkező szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a

szakmai bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy aZ onkormányzat
TulajdonosilBérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az önkormányzati feladatokhoz és cé|o|,'hoz

kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a

szervezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget' úgy a bérleti díj az érintett év januiár 1. napjától

visszamenőlegesen az aktuális forgalmi éĺéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a nem

civil szervezeteke meghatáłrozott bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a

szakmai terve, beszámolója a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte Józsefváros
érdekében, űEy a bérleti díj a f6. pontban szabźÄyozott magasabb kategóriába sorolt bérleti díjra

emelkedik.

A páiyázati kiírásnak tarta\maznia kell, hogy a pá|yáző legalább 1 éve bejegyzett és működő

<inkormányzatife|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szęÍvezeĹ kell, hogy legyen,

továbbá Józsefváros lakossága érdekében keIl ellátnia a tevékenységét, amelyhez a civil tevékenységet

végzo sl.Etvezętnek a páiyázathoz be kell csatolnia a szakmai beszámolót, valamint szakmai tervet.

Az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetnek a

kĺjvetkező feltételeket a bérleti szerződésben vállalnia kell:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormányzatot,
bb) a legalább havi rendszerességű helyiséghasználatot igénylo eseményekről (fogadó óra, gyrĺlés,

rendezvény, tanácskozás, stb.) küldjön értesítést, meghívót az onkormányzatnak. Az események

népszenĺsítésérę az onkormányzat ahon|apján, közösségi ponál profilján ,,civil eseménynaptárt''

hoz|étre és működtet.



bc) minden év március 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkoző szakrnai teľvét, amelyből
megállapítható, hogy milyen eseményekettevez az év sor6n megrendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységetvégez, az mennyiben szolgálja Józsefváros és a józsefváľosi lakosok
éľdekeit'

bd) az e|őzó évi tevékenységéről nyújtson be beszámolót Łárgyév május 3|. napjáig.
be) a helyiségben az a|apszabáiyában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor engedélyezett

tevékenységet folyamatosan folytassa.

A felhívás kozzététęIére a Versenyeztętési szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodáján, valamint a Budapest
Főváros vm. kerület Józsefváľosi tnkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdető táh|ájá,n, a
vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szo|gáIó helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a
Józsefváros című helyi lapban, az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb
rendelkezésre á||ó internetes hirdetési portálon keľül sor.

v. A dłintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiségek újbóli bérbeadás6ú, mivel a helyiségek mielőbbi bérbe adásból befolyó
bérleti díj fedezi az tnkormányzat közös költség fizetési terhét, a helyiségek állaga nem romlik
tovább. Amennyiben nem adja bérbe a helyiségeket az onkoľmányzat, kiadásként havonta közös
költség fizetési kötelezettsége keletkezik.

A döntés pénzngyi fedezetet nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja af0I4. évi bérleti díj bevételét.

vI. Jogszabályi kłirnyezetismeľtetése

Az Onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeirőI
szó|ó 35lf013. (VI. 20.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. - a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - onkormányzati bérbeadói döntésre a
Yárosgazdá'lkodási és Pénziigyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (1) a)
pontja határozza meg' A Rendelet 7. š Q) bekezdése a|apján, ha onkormányzat rendelete vagy a
Képviselő-testület hatáľozata mást nem tartalmaz, a tulajdonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy
melyik veľSenyeztetési eljárást kell alkalmazni'

A nemzeti vagyonľól szőló f0I1. évi CXCVI. törvény 6. $. (8) bekezdése értelmében az o|yan _
pályázat alapján megkötött - szerzodés, amelynek nemzeti Vagyon a tźLrgya, a pályázati kiírástól,
illetve a nyertes pá'|yáłzaltó| e|térő tarta|ommal nem módosítható, kivéve a szerzódés időtaľtama
jogszabályban meghatáÍozott meghosszabbítiás esetét.

A nyilvános pályázat lebonyolításáľlak szabáiyait, a versenyeztetési eljárásokról szóló 428lf0|2. (XIJ.
06. ) s zámú Képvi s el ő -te stületi határ ozat tarta|mazza.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő{estületének 4f8l2oIf. (XII. 06.) számú

Versenyeztetési Szabályzatát aBudapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek
hasznosítása és tulajdonjogának átruházása esetén a hasznosító és a tulajdonj ogot szerző kiválasztására
kell alkalmazni, ha a versenytárgyalás tartása jogszabá|y alapján kötelező, vagy a tulajdonosi
jogkörgyakorló ę|őírta, hogy a vagyont versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagy a

tulaj donj o g át átruházni,

A Versenyeztetési Szabáiyzat 29. pontja értelmében a nem |akáłs cé|jára szo|gálő helyiség
bérbeadásfua meghirdetettpáiyázat esetében a minimális bérleti díjat első esetben a Képviselő-testĹilet
nem lakás cé|jára szo|gáůó helyiségek bérleti díj6tó| szóló határozatában az adott helyiség kategóľiáľa

meghatározott bérleti díj 100 vo-aképezi.

A helyiségbér a|apjáu| a 248/f0I3. (VI. 19.) számí Képviselő-testiileti hatátrozat szo|gáI. A Kt'
határozat II. fejezet 7. pontja értelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatátozat és a

Kt. más hatátozata szerint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi értékę szo|gái. Abban az esetben, ha a
helyiség bérbeadására' versenyeztetés vagy pá|yázat útján kerül sor, a minimális bérleti díjat a
helyiség Áľ,ą, neu<uli beköltözhető foľgalmi értékének 80 %o-át alapul véve kell meghatározni,

Nyilvános pá'|yáztatás esetén onkormányzati érdekből a minimális bérleti díj a bekĺiltłózhętő forgalmi
érték 80 %o-ná| kisebb éľtékben is meghatáľozható azza|, hogy ez az érték nem lehet kevesebb a



beköltözhető forgalmi érték 50 vo-ná|. A Képviselő-testület 7. ponda énelmében amennyiben a
pá|yázatban a bérbeadás során végezhető tevékenység meghatá,rozásra kerül, úgy az alap bé}leti díj
mértéke a helyiség Áfa nélktili beköltözhető foľgalmi ertercnet 6 vo-a.

A Képviselo-testület hatáłrozatának24. pontja a|apján a bérleti díj legalacsonyabb osszege nem lehet
kevesebb, mint a helyiség után fizetendő közös költség mértéke.

A Kt. Határozat VI. Fejezet 27. pontja értelmében az önkormányzati feladatokhoz és cé|okhoz
kapcsolódó tevékenységetvégzo szervezetek részéte történo bérbeadásnál a kedvezményes bérleti díj
megadásának előzetes feltétele, hogy az onkormányzat illetékes bizottsága igazo|ja, hogy a legalább i
évebejegyzett és működő önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szervezęt Józsefváľos lakossága érdekében látja el a tevékenységét, amelyhez a civil tevékenységet
végző szervezetnek be kell csatolnia a b.) pontban körülírt szakmai beszámolót, valamint szakmai
tervet. A kedvezményes béľleti díj engedélyezésének a feltétele továbbá' hogy az önkoľmányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szęÍvezet a következő feltételeknek eleget
tegyen:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az Önkormányzatot,
bb) a legalább havi rendszerességrĺ helyiséghasználatot igénylő eseményekľől (fogadó óra, gyíilés,

rendezvény, tanácskozźts, stb.) kĺildjön éľtesítést, meghívót az onkormányzatnak. Az események
népszeriĺsítésére az onkormányzat a honlapján, kĺizösségi portál profilján,,civil eseménynaptárt'
hozlétre és működtet.

bc) minden év március 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkoző szakmai tervét, amelybol
megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez azév sorźn megrendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységetvégez, az mennyiben szolgálja Józsefváros és a józsefváľosi lakosok
érdekeit.

bd) az e|őző évi tevékenységéről nyújtson be beszámo|óttárgyév május 31. napjáig.
be) a helyiségben az a|apszabá|yátban megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskoľ engedélyezett

tevékenységet folyamatosan folytassa.

A Kt. Határozat VI. fejezet 28. pontja értelmében az <ĺnkormányzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végző szeÍvęzet részére történő űj bérbeadásnál az helyiség Áfa nélkĺili
beköltözhető forgalmi énékének a 6vo-a. Amennyiben a szeÍvezet a 24812013. (vL I9.) számťt
Képviselő-testületi hatátozat f7. pontja szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság részére
benyújtotta, és azt abizottság elfogadta, az onkormányzat TulajdonosilBéľbeadói jogokat gyakorló
bizottsága kéľelemre abér|eti díjat a helyiség Józsefváros, valamint ajőzsefvárosi lakosok érdekében
folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága ftiggvényében a 26. pont a.), b.) vagy c.) ponda szerinti
mértékľe módosíthatj a, abér|eti szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

A Kt. hatáĺozat 29, pont éĺtelmében a szakmai terv és a szakmai beszámoló énékelésére és
elfogadására az onkoľmáĺyzat hatáskörľel rendelkező szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a

szakmai bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, rigy az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsáEa az önkormányzati feladatokhoz és cé|ok'hoz
kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a
szeÍvezet a kotelezettségeinek nem tesz eleget, ú,gy a béľleti díj az érintett év január 1. napjától
visszamęnőlegesen az aktuális forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szeľint kiszámított a nem
civil szervezetek're meghatźrozott béľleti díjnak megfelelő összegľe emelkedik. Amennyiben a
szakmai terve,beszámolója a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak részbenvégezte Józsefváros
érdekében, úgy a bérleti díj a f6. pontban szabáiyozott magasabb kategóriába soľolt bérleti díjra
emelkedik.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Hat'ározati javaslat

.év. (...hó....nap). számú Yá,rosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
1.) megállapítja a Budapest VIII. 36274lolN2 és 36f74l0lN3 he|yrajzi számon nyilvántartott, a

Budapest VIII., Üllői út 66. A. szálm a|atti,94 mz + 1ó5 m2 alapterületű onkormányzati tulajdonú
helyiségek béľbeadására kiílt nyilvános egyfordu|ós pályázat éľvényes, de eľedménytelen'



f.)

3.)

nem jáľul hozzá a Budapest VIII.36f74/0/N2 és 36f74/0lN3 he|yrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest Vm., Üllői út 66. A. szám aLatti,94 m2 + 165 m2 alapterületű ĺĺnkormányzati tulajdonú
helyiségek bérbeadásához a Hegyvidéki MoM Tájfutó Klub részére.
felkéri a Kisfalu Kft.t a Budapest VIII., tnlĺĺ ĺt 66lA. (Nagytemplom utca felőli bejáratű) szám
a|att ta|áIható, 36274/o/N2 Ílrsz-ú, utcai bejáľatú pinceszinti 94 mf alapterületíĺ, és a Budapest
VIII., tlllĺĺ ĺt 66tA'. szám a|atti,36f74lO/N3 hrsz-ú utcai bejáratú földśzinti 165 m2 alapterületű
önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás célú he|yiségek bérbeadására vonatkozó nyilvános
egyfordulós pá|yázat kiírásátra, önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységet végző szęryęzęt részśre, sporttevékenység végzése céljára, sz'állľlit,otÍ' héľ|eti
díjon, azaz 69.225,. Ftlhő + Áfa béľleti díj osszegen u,,u|,hogy a páĺ|yázati a kiírásban szereplő
számított bérleti díj mértéke a bérleti jogviszony 13. hónapjátó| az a|áłbbi feltétek együttes megléte
estén kedvezményes bérleti díjra csökkenthető a béľleti szerződés egyéb feltételeinek változatlanul
hagyása mellett:
a) aszeÍvezetapáiyázat nyeľteseként bérleti szerződést kot, és
b) a helyiségben végzett első éves tevékenységére vonatkozó beszámo|őjáĺ a szakmai bizottság

tészére benyújtotta a bérleti jogviszony első 1 2 hónapja leteltét megelőzően,
c) és azt az illetékes Bizottság elfogadta,
amelynek a|apján az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága a bérleti
díjat a helyiség Józsefváros, valamint a jőzsefvárosi lakosok érdekében folytatott tevékenység
szerinti kihasználtsága fĺ.iggvényében a 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti kedvezményes
métékre csökkentheti.
3.1.amennyiben a szervezet az e|só éves beszámo|őjált a szakmai bizottságrészére nem nyújtja be

a bérleti jogviszony elso 12 hónapja leteltéig, a számított bérleti díj összege a jogviszony
időtartama alatt inflációval növelten továbbra is érvényben marad.

3.f.kiírásnaktafta|maznia kell, hogy a pályázőbejegyzett és működő önkormányzati feladatokhoz
és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet kell, hogy legyen, továtbbát
Józsefváros lakossága érdekében kell ellátnia a tevékenységét, amelyhez a civil
tevékenységet végző szeľvezetnek a páiyázathoz be kell csatolnia a szakmai tervet a
helyiségben tervezett tevékenységéľe vonatkozóan.

3.3.a Kt. határozatf9. pont értelmében a szakmai terv és a szakmai beszámoló éttékelésére és

e\fogadására az onkormányzat hatáskörľel rendelkező szakmai bizottsága jogosult.
Amennyiben a szakmai bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, űgy az
Onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága az önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat az adott évre is
engedé|yezi. Amennyiben a szervezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a béľleti díj
az érintett év január 1. napjától visszamenőlegesen az aktuális forgalmi értéket alapul véve a
7. és 8. pont szerint kiszámított a nem civil szervezeteŁ're meghatározott bérleti díjnak
megfelelő összegre emelkedik' Amennyiben a szakmai terve, beszámolója a|apján
bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte Józsefváros érdekében, úgy a bérleti díj
a26. pontban szabáiyozott magasabb kategóriátba sorolt bérleti díjľa emelkedik.

3.4.a pá|yázati kiírásnak tartalmaznia kell, hogy a pá|yázat nyertesének vállalnia kell, hogy a

helyiségek felújításának költségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem követelheti a

bérleti jogviszony fennállása alatt, és azt követően sem.
3.5.az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szervezetnek a

következő feltételeket a bérleti szerződésben vállalnia kell, amennyiben a bérleti jogviszony
13. hónapjától a bérleti díj cisszege a kedvezményes ménékĺe csökken:

ba) honlapj án, saj tómegj elenésein szerepeltes se tiámogatók ént az onkormányzatot,
bb) a legalább havi rendszerességű helyiséghasznáiatot igénylő eseményekről (fogadó óra,

gyűlés, rendezvény, tanácskozźls, stb.) ktildjön énesítést, meghívót az Onkormányzatnak.
Az események népszenĺsítésére az onkormányzat a honlapján, k<izösségi portál profilján

,'c iv il eseménynaptárt'' hoz |étr e és műkodtet.
bc) minden év március 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkozó szakmai teľvét,

amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez az év sorźtn megrendezni,
illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja
Józsefváros és a józsefvárosi lakosok éľdekeit.

bd) az e|őzo évi tevékenységéről nyújtson be beszámo|óttárgyév május 3L' napjáig.



be) a helyiségben az a|apszabáiyźtban megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytassa.

4. felkéri a Kisfalu Kft-t a pályázat a Versenyeztetési szabályzatrő| szó|ő 4f8l201f . (X[. 06.) számrĺ
a Budapest Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testületének hatátozatálban foglaltak szerinti
lebonyolításra.

5. a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabáiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfeleloen a
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodáján, valamint a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdető táb|áján, a
vagyoniigyleti meghízott iigyfélfogaclásra sr,olgál|ő helyiségéhen (Kisfa|u Kft telephelyęin), a
Józsefváros címii helyi lapban, az onkormá'nyzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján,
továbbá a Polgármesteri Hivatal szá,mátaköltségmentes hirdetési feltileteken történő megjelentetés
szélesebb köríĺ biztosíÍása érdekében az egyéb rendelkezésre ál|ó internetes hirdetési portálokon
kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezeto igazgatója
Határidő: f0I4. szeptembeľ 08.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles korét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára
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hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ugyvezetó igazgatő

KÉszÍľBrrB: KIsrłu Kľľ
LpÍBľł: BALoGHERIKAREFERENs y\- 

t

PÉxzÜcylFEDEZETETlcÉNyBI-/NBľ,ĺ IcÉľypI-' IGAZoLÁs: 2.' : t/-.-- 
\

t
JOGI KONTROLL: ffi:

V-
EI-l-pNonIzľg. 

ŕĄ{-^s,fr ť
tt - {ĺ?|ĺa Ít ,/ ĺi, ;"{Ár. rfi.ŁW.ŕyn. ĺgDR. MÉsŽan ERIKA /N'IEGYa] / 

7Ü1L A[jü 2 6,

B pľBnreszľÉSRE ALKALM AS :

201ł Atjü 2 6

A vÁRosGAZDÁlrooÁsI


