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I. EIőzmények

A béľleti szerzodésükben szeľeplő feltételeknek megfelelően a 2O|3. évi szakmai

?:':#}:Yl::::::,."^l... ],",1,"ľoző,,szakmai 
teľV;ke; az alább felsorolt önkormányzatifeladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet v égző szeľvęzeteknyújtották be.

elfogadta a felsorolt civil szervezetek 2013. évi szakmai beszámolóit, és a 2014. évrevonatkozó szakmai teľveit, valamint javasolta aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnakezen szerYęzetek kedvezményes bérleti díjának fenntart?sát2O|4. évľe vonatňzóan.
A benyújtott iratok és nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy a fenti civil szeľve zetek anemzeti vagyonról szó|ő 2Ol1. évi CXCVI. toľvény 3. $ (l' bekezdés 1. pontja szerintátláthatő szerv ezetnek m inő sülnek.

il. A beterjesztés indoko|ása

A kedvezményes bérleti díj engedélyezése bérbeadói dontést igényel, amely döntésmeghozataláta a Tisztelt Bizottság jogosult.
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III. Tényállási adatok

Je|enlegi bérleti
díi Ft/hó + Áfa

Bérleti díj hátra|ék f0 1 4.

Nap-Köľ Mentá|higiénés
A|apítvány 19.368,- Fr

Magyaľ
Ind ivĺd uá|pszicIlológĺai 19.Ü74,- l*t

A Budapest VIII.' Nap u. 25. szźtm alatti 35688 /0/A/4 hĺsz-ú 1|2 m2 alapteľületű nem lakáscélú helyiségnek az Ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántartott becsüli forgalmi értéke:
23.881.000,- Ft. A béľleti díj meghatározásaa foľgalmi érték t OOoÁ-nakfigyelembevételével
kerül megállapításra. A helyiségekben folytatott1roda és mentáIhigiénés tevékenységhez
tartozó bérleti díj a nyilvántartási érték 8 oÁ-a, azaz a számitott bérletidíj összege |59.207,-
Ft/hó + Áfa.

A Buđapesi Viii., Fiumei rĺt 3. szám a|atti 34597/0/A/2 hľsz-ú 68 mŹ alapteľületű nem lakás
célú helyiségnek a Gľifton Property Kft által 2O|3.június O6-ánkészített, és2Ol4.június 16-án aktualizált Ingatlanforgalmi Szakvélemény alap1án a forgalmi értéke: 7.550.000,- Ft. Abérleti díj meghatározása a forgalmi érték 100 N-nál<' flgyelembevételével keľĺi1megállapításra. A helyiségben folytatott iľoda tevékenysé ghei tartoző bérleti díj anyilvántartási érték 8 o/o-a, azaz a szźlmítottbéľleti díj: 50.333 ,-rinĺ + Áfa.
IV. Dłintés taľtalmának részletes ismertetése

Javasoljuk a kedvezményes béľleti díj újabb l évľe töľténő biztosítását a fęnti ĺinkormányzati
feladatokhoz és cé]okhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szervezetek tészére, a bérleti
szerződésekben szereplő egyéb feltételek váItozat|anu| hagyása mellett, mert igy azonkormányzat a továbbiakbán is folyamatos bevételhez jut, amely fedezi a számára ęIőírt
kcizös költség fizetési kötelezettségben meghatározott osszeget, továbbá a civil szervęzetek
tevékenys é gükkel se gítik az oĺtkormány zatot fel adatai el vé gzésében.

Név Jelenlegi
bérleti díj

Ft/hó + Áfa

Javasolt
béľleti díj:
Ft/hó + Áfa

Nap-Kör Mentálhigiénés A|apífu ánv 37.255.-Ft 37.255.- Fr
Magyar Individuálpszicholrígiai Egyesü|et 34.985.- Ft 34.985.- Fr

V. A döntés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a keđvezményes bérleti díj engedéIyezését. a fenti civil tevékenységet végzó
szetvezetękrészéte, mert így az onkormányzat a továbbiakban is folyamatos bevéielhez jut,
amely fedezi a számára előírt közcis költségfizetési kötelezettségben meghatározott összeget,
továbbá a civil szervezetęk tevékenységükkel segítik u' .ĺnko.ř' ányzatoÍ' fęladatai
elvégzésében.

A döntés az Önkoľmányzat2014' évi béľleti díj bevételét csökkenti.
A helyiségek béľleti díjának további l évre kedvezményes összegen történő megállapítása
pénzugyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabá|yiköľnyezetismertetése

Az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20.) számu Budapěst Józseřváro' o*J.-a.'yzati rcnd'elet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatározottťęlađat- és hatáskciľ



megosztás szerint _ onkormányzati bérbeadói döntésľe a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot j ogosíd a fel.

A248/2013. (VI. 19.) sztlmu Képviselő-testület hattrozatának II. fejezet 7. pontja értelmében
a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határo zata szerint
aktua|izált bekcjltözhető forgalmi érték szolgál. A Kt. határozat 8. a) ponda értelmében
helyiségben végezni kívánt tevékenység Íigyelembevételével töľténik a bérlęti díj
meghatározása.

A 31. pont értelmében, ha a bérleti díj mértékéről és megfizetésének ütem ezésérő|, vagy
bármilyen más bérleti díjat érintő kéľdésben bérbeadói döntésre van szükség a béľbeadással
megbízott vagyonkezelő szetvezet javaslaÍára aZ Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
j ogokat gyakorló bizottsága jo go sult dönteni.

A248l,20|3. (VI. 19.) szttmű Képviselő-testületi határozat VI. fejezet 26. pontjaénelmében
az onkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenysé get végző szeľvęzet
ľészéľe töľténő bérbeadásná| az onkormányzat Tulajđonosi/Bérbeaaoi jogotat gyakorló
bizottsága az illetékes szakmai bizottság javaslata a|apján kedvezmény"i ue'Ěiĺ díjat
hqÍőĺnzĺlą+ ^anl49lgr vélral rllvŁ.

a) a béľleti aĺJ eves mértéke a helyiség ep.e nelttili beköltözhető forgalmi értékén ek a 4 %o-
a, amennyiben a szetvezet havonta legalább 2 alkalommal folytát a bérelt helyiségben
tevékenységet,

b) a bérleti díj éves méľtéke a helyiség Ápa nelnili beköltcjzhető forgalmi éľtékén ek a 2 oÁ-
a, amennyiben a szetvęzet havonta legalább 4 alkalommal folytát a bérelt helyiségben
tevékenységet,

c) a béľleti díj mértéke a mindenkori köztis költséggel Vagy üzemeltetési ktlltséggel
megegyező összeg, amennyiben a szervezet havont a |egalább 8 alkalommal folpář a
bérelt helyiségben tevékenységet.

A 
'hattrozat 29. pontja a|apján a szakmai teľv és a szal<ĺnai beszámoló értékelésére és

elfogadására az onkormányzat hatáskonel rendelkező szakmai bizottsága jogosult.
Ameĺľlyiben a szakmai bizottság a szal<rnai tervet és beszámolót elfogaáta, 

- 
úÉy az

Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeádói jogokat gyakorló bizottsága aZ önkoľmányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó béľlěti dijat azadott évľe is
engedélyezi. Amennyiben a szęrvezeta kötelezettségeinek nem tesz eleget, ĺgy u bérleti dij az
éľintett év január 1. napjától visszamenőlegesen az aktuźiis foľgalmi ełeue{älapul véve ä 7.
és 8. pont szerint kiszámított a nem civil szervezetekľe meghatźiozott béľleti dĺjnäk megfelelő
összegre emelkedik. Amennyiben a szakmai terve, beszámolój a a|apján bizonyitott' hogy
tevékenységét csak ľészben végezte Józsefváros érdekében, 

"eý " 
béiieti díj a26. pontbän

szabá|yozott magasabb kategóriába sorolt béľleti díjľa emelkedik.
Fentiek a|apjánkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy dĺjntését meghozni szíveskedjen.

Hatźľozati javaslat

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

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest yIII., 3568810/N4
helyrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapeśt VIII., Ńup u. 25. szám a|atÍ'
ta|á|hatő,1l2 m2 alaptertiletű, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás célú irelyiség tekintetében
a Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány részére a Képviselő-testület ząslzďls. (VI. 19.)
száműhatározatánakz9. pontja, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság 166/2014 (VIII.ł2)
számuhatározata a|apjan engedélyezi a kedvezményes bérleti díjat 2O|4.januáľ |-tő| 2014.
decembeľ 31-ig, mely a határozathozata|időpontjában 37.255,- ľtĺl'o + Áfa + közüzemi és
külon szo|gáItattsi díjak összeg.



Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatoja
Hatáľido: 20|4. szeptembeľ i5'
A döntés végrehajtásátvégzo szetvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő dontések esetén javaslata a kozzététe|módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

.év. (...hó....nap). számű Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dĺint, hogy a Budapest vI[., 34597l0/N2
he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Fiumei űt 3. szám a|att
talá|ható,68 m, alapteľületű, önkormányzatitulajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében a
Magyar Individuálpszichológiai Egyesület részére a Képviselő-testület 248l2OI3. (VI. 19.)
számuhaÍ.ározatźnak29. pontja, valamint aHumátnszolgáltatási Bizottság 165120|4. (vilI,2})
számllhatározata a|apján engedé|yezi a kedvezményes bérleti dijat 20|4.január 1-tőI2O|4'
december 31-ig' mely a határozathozata|idopontjában 34.985,- Ftlhó + Afa + kcjzüzemi és
kiilĺjn szo|gźl|tatási dí-i ak össze g.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 20|4. szeptember 22.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érinto döntések esetén javaslata a köZzététe| módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. szeptembeľ 5.

Tisztelettel:

Kovács Ottó
igyvezető igazgatő

KÉszĺrprrp: KISFALUKFT.

LpĺRľe: KUBÁNKA-BERGHAMMER PETRA REFERENS ),U\
PÉnzÜcyI FEDEZETET lcÉNypI- / Nplr,ĺ lcÉNypl-, lG,łZoLÁS: ł r .. 

^------=Á
ĺ

JoGIKoNTRow. A- ŕ.

JóvÁHecyľa:

DeNĺoł-Rlľ,ĺÁN EolNa

fÜ1ł s[n

JECYZO e VÁnoscazoÁlrcooÁslÉs ucylWzgrTSÁG ELNoKE


