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Ti sztelt Y árosgazdálkodás i és Pénzügyi B izottság !

L Előzmények

A Józsefuárosi tnkormányzattu|ajdonátképezi a Budapest vI[., 361f8l3/N57 he|yrajzi számon
nyilvántaľtott, Budapest VIII., Pľáter u. 65. szám a|atti' 58 m2 alapterü|etű, utcai bejáratil,
pinceszinti nem |akás célú he|yiség, amely azirlgat|an-nyi|várltartásban raktár besorolású.

A fenti helyiség korábban béľ|ője, jelenleg haszná|őja a Fiata| Üvegművészek Egyesĺi|ete a 2003'
május 20-i ke|tezésű, határozatlan idejű bérleti szerzodés a|apján. A helyiséget műhe|y cé|jára
hasznźija a volt bérlő és jelenleg iS a biftokáb an tartja. Az Egyesül et 40.092,- Ft kamatozó óvadékot
fizetett. Az Egyestilet a Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság 938l20l2. (VII.l8.) számú
határozata szerinti (a civil tevékenységet végző szervezetekre vonatkózó egységes feltéte| rendszeľt
tartalmaző) bérleti szerződés módosítást nem írÍ.a a|á.

Az Egyesület a fenti bérleményre vonatkozó fizetési köte|ezettségét nem teljesítette megfele|ően,
ezért a béľleti szerzodése 2014. mźrcius 3 l . napjára felmondásra került.

A Fiatal ÜvegmĺÍvészek Egyesĺi|ete (l085 Budapest, Kőfaragó u. l0. pinceszint/1.; képviseli: Szántő
Tamás Elnok) a tartozását rendezte, és kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-hez új béríeti jogviszony
létesítésére. A szükséges iratok becsatolásra kerültek. Az Egyesĺi|et kérelmében a bér|eti díiat a
mindenkoľi közos költség összegén kéne megállapítani.

Az Egyesĺi|et kéľelmét a Humánszolgáltatási Bizottság 2014. augusńus ff-i ĺ'i|ésén tárgyalta, és a
|69/2014, (v|||.22.) számu |latározatában javasolja aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak a
Fiata| Uvegművészek Egyesületéve| a bérleti szerződés megkötését a kozös Ŕolt.eg sziňtjével
negegyező kedvezményes bérleti díjon a Budapest VIII., Práter u. 65. szán a|aĺÍi,36|28BĺN57
|rrsz-ú, 58 m, a|apteriiletű, nem lakás célú, utcai bejáratú földszinti helyiség tekintetében.

il. A beteľjesztés indoklása

A nem lakás céIú helyiségek bérbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely dontés meghozata|áraa
Tisztelt B izottság j ogosu|t.

III. Tényállási adatok

A vízora néIkĹiIi heIyiségľe az onkoľmányzat|.lavi közos költség fizetési köte|ezettsége: 25.868,- Ft.
Az EgyesüIet a fenti címen Iévő helyiséget ,piaci alapon meg|ratározott bérleti díjon vette bérbe.
Jelenlegi |laszná|ati díj előírás: 22.502,- Ft + Afa haszná]ati díj,2.081,- Ft + Áfa szemétszá||ítási díj,
7 ']f | ,- Ft + Áfa viz-és csatornadíi .



A fenti helyiségnek azIngat|anvagyon-kataszterben nyilvántaItott forgalmi értéke 10.652.000,- Ft. A
béľleti díj meghatározása a forga|mi érték 1 00 oÁ-nak figyelembevéte|ével keľĺi| megá|lapításľa. A
he|yiségben folytatott (mrĺhely tevékenység) tevékenységheztartoző bérleti díj a nyi|vántartási énék
6 %o-a, azaz a számítoÍt bérleti díj: 53.260,- Ft/hó + Áfa.

Nyilvántartásunk szerint az Egyesü|etnek a fenti helyiségre 20l4. jú|ius 31-ig 4f.054,- Fttartozása
van.

fV. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javaso|juk a fenti helyiség bérbęadását Fiata| Üvegmíĺvészek EgyesüIete részére, határozat|an idore
30 napos felmondási idővel, műhely tevékenység cé|jára a Humánszolgáltatási Bizottság javaslata
a|apján valamint a korábbi bérleti jogviszonyra tekintettel, a mindenkori közłi' ľti1t.og 1u
határozathozatal időpontjában 25'868,- Ft/hó) mértékének megfelelő tisszegű + Áfa bérleti +
közüzemi- és különszo|gáltatási díjak összegen, azza| a feltéte||el, hogy a határozatrő| szó|ó értesítés
kézhezvéte|étol számított 8 napon belü| az Egyesü|et a fęnnálló hátra|ékátmegfizeti.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére töfténő bérbeadását, mivel a bérbe adásábó| befolyó
bér|eti díj fedezné az onkormányzat közös kö|tségét, továbbá a bérlője|olt a helyiséget karbantaľtaňá,
annak á||aga nem romlana. Amenrryiben nem adja bérbe a he|yiséget az Önkoľmány,ut, kiadásként az
közös kö ltség fi zetés i kötelezettség terlrel i.

A döntés pélrzügyi fedezetet nem igényel.

Ahatározati javaslat e|fogadása kedvezoen befolyásolja a2014. évi béľleti díj bevételét.

IV. JogszabáIyi környezet ismeľtetése

Az onkoľmányzat tulajdonában ál|ó nern |akźs cé|járaszolgá|ó helyiségek bérbeadásállak feltételeiľől
sző|ő 35l20l3. (VI. 20.) szálnú Budapest Józsefoáľos onkormányzati rende|et (továbbiakban:
Rendelet) 2. $ (l) a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szeľint -önkoľmányzati béľbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogoiĺtju f"l.
A lakások és he|yiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. toľvény 38. s (l) bekezdése éftelmében a felek a ńelyiségbér összegében
szabadon á|lapodnak meg.

Az onkoľmányzattulajdonában á||ó nem lakás cé|jára szolgá|ó he|yiségek bérbeadásának fe|tételeiről
sző|o 35lf0l3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefváľos onkormányzati rendelet 14. $ (l) bekezdése
a|apján új béľbeadás esetén a he|yiség bér|eti díjának méľtékéről a bér|ó kivéilasztása soľán ke||
megállapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| történik az aján|attétel, a helyiség bérleti
díjának métékét a Képviselő-testtilet határozatttban megállapított bérleti díjak a|apjan kell
meghatározlri. A lratáskörľel rende|kező bizoÍtság a bérbeadói dcjntés meghozataĹakor a képvise|o-
testületi hattrozatban foglaltaktóI csak akkoľ téľhet el, ha a kérelmező bér|eti díj aján1atoťteft. A
f48/2013. (v|. 19.) számű Képviselő-testület határozatáĺlak II. fejezet 7. pontja ételmében a
he|yiségbér a|apjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint aktua|izált
bekĺj|tözheto forgalmi érték szo|gá|. A Kt. határozat 8. a) pontja érte|mében he1yiségben végezni
kívánt tevékenység figyelembevételével történik a bér|eti díj meghatározása, ame1y álapian u ,,oěiáli.
és oktatási tevékenységheztartoző szorző 6 %o.

A Kt. határozat25. pontja éfte|mében, ha a helyiség nem társasházban van' afizetendő nettó béľleti díj
egy hónapra jutó összege nem lelret kevesebb, mint. az onkormányzat á|ta| a bérbeadói feladatok
keretében a helyiségre fordított költségek két éves át|aga, ideéľtve az épületre fordított kö|tségeknek a
he|yiségre jutó részét és a IV. és VI. FEJEZET a|ka|mazásának esetét is, továbbá bármilyen. a bérleti
díjat érintő kedvezmény esetét.

A 248/2013 (VI. l9.) számű Képvise|ő-testü|eti |"latározat YI. fejezet 26. pont a) b) c) alpontja
érte|méberl az Onkormányzati fe|adatokhoz és cé|okhoz kapcsolódó tevékenységet.végző szerveiet
részére történő bérbeadásnál az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokaigyákorlo bizottsága az
il|etékes szakmai bizottság javas|ataa|apjáLr kedvezményes bér|eti díjathatározhát meg



A 28. a|apján új bérbeadás esetén az a|ap bérleti díj éves mértéke a he|yiség Ápa neltuli beköltözheto
forga|mi értékének a 6 %o-a. Amennyiben a szervezet a 27. pont szerinti első éves beszámo|óját a
szakmai bizottság részére benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, az onkormáiyzat
Tu|ajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľ|ó bizottsága kére|emre a bérleti aíiat a helyiség Józsefváros,
valamint a józsefuárosi lakosok éľdekében folytatott tevékenység szerinii kihasználtságá
fiiggvényében a 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja szeľinti méľtékre modošĺtnatja, a béľ|eti szerződés
egyéb fe ltételeinek v á|tozatlanu| hagyása me I l ett.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjźn a leendo bérlő a bér|eti szeľződés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadórrak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni' A
Rendelet 17' $ (4) bekezdése alapján a bér|ő kozjegyző e|őtt egyo|da|ú kötelezettsegvállalási
ny 1| atko zat a| áír ás ár a köte l ezett'

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a hetyiség bérbeadásával kapcsolatos dontését
meglrozni szíveskedj en.

Határozati javas|at
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A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság űgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 361f8l3lV57 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Pľáter u. 65. szám a|atti,58 m2 a|apterti|etű, utcai bejáratis, pinceszinti nem
lakás célú |relyisé.gre a béľleti szerződés megkötéséh ez, határozatlan időľe 30 napos fe|mondási
idővel a Fiata| tivegmĺĺvészek Egyesülete részéľe míĺhety tevékenység cé|jár'a a mindenkori
közös költség összegű (a határozathozata| idopontjában 25.868,- 
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Áfa béľteti +
közizemi- és különszolgá|tatási díjak összegen, azza| a feltételle|, hogy a határozatró| szóló
énesítés kézhezvéte|étol számított 8 napon be|u| az Egyesület a fennál|ó hitra|ékát megfizeÍi.

2') az l.) pontban megá|lapított béľleti d'íjak feltétele, hogy a bérlő köteles a hon|apján, sajtó
megjeIenésein a Budapest Józsefvárosi onkormáĺlyzatottálnogatóként szeľepe|tetni.
a) a |ega|ább havi helyiséghaszná|atot igénylo eseményekrol (fogadóóra, gyű|és, rendezvény,

tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tájékoztatni, megh ívót kü lden i.
b) minden év március 15. napjáig benyújtani azadott évre vonatkozó szakmai teľvét, amelybol

kiderül, hogy milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a bér|eménýben
milyen állandó tevékenységet- végez, az mennyiben szolgá|ja Józsefváros és a józsefvárosi
lakosok érdekeit.
minden év május 31. napjáig az e|ózo éves tevékenységérol szóló, az Önkonnányzat áůta|
megh atározott taltalmú szakm ai beszálno l ój át.
a he|yiségben az a|apszabá|yában megje|ölt céloknak megfe|elően a bérbeadáskoľ
en gedé|y ezett tevékenysé get fo lyamato san fo lytatn i.

3.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló értéke|éSére és e|fogadására a hatáskĺjrrel rende|kező
bizottság (Humánszolgá|tatási Bizottság) jogosu|t' Amennyiben a hatáskörrel rendelkező bizottság
a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civi| tevékenységlrez kapcso|ődő bér|eti díj az
adott évre is érvényben marad.

4.) amennyiben a szervezet a 2.) pont szeľinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság részére
benyújtotta, és azt a bizottság e|fogadta, az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága kére|emre a bérleti díjat a helyiség Józsefuáľos, valamint a józsěfuáľosi
|akosok érdekében folytatott tevékenység szeľinti kihaszná|tsága fuggvényében a 248lf013.
(VI'l9.) számú Képvise|ő-testületi határozat 26. pont a'), b.) vagy c.) pontja szerinti mértékre
módosíthatja, a béľleti szerződés egyéb fe|téte|einek vá|tozat|anu| hagyása me|lett.

5.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve, szakmai
beszámolója a|apján nem bizonyított, hogy tevékenységét lega|ább részben Józsefuáros érdekében
végezi, úgy a béľleti díj az érintett év január l. napjától' az akkor érvényes szabáIyok szerint
kiszálnított béľleti díjnak megfele|o összeg + infláció éftékre eme|kedik' Amennyiben a bér|o

c)

o)



szakmai terve vagy. beszámolója alapjá1 bizonyított, hogy tevékenységét csak részbe n végeńe
Józsefuáľos éľdekében, úgy a béľ|eti díja á nem láĹes célú heilyiségek bérleti díjŹnak
megá||apitásáró| szóló 24812013. (VI.]g.) számú Képviselő-testĹileti hatáiozat 26. pontjában
meghatározott eggye| magasabb kategóriába soľolt bér|eii díjľa emeIkedik.

6') a bérletl szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szo|gáló helyiségek béľbeadásának feltěieleiro| szóló 35l2O13. (VI. 20.) szárnÚ Budapest
Józsefuárosi onkormányzati ľendelet l4. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfe|elo
óvadék megťlzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése aíapjźn közjegyző 

"lott "gy-olaulĺkĺjtelezettségvál lalási nyi latkozat a|áir ását vál la| i a a leendő bér|ő.

Fe|elos: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatoja
Hatáľidő: 2014. szeptember 22.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfa|u Kft
A lakosság széles körét éľintő döntések eseténjavaslata aközzététe| módiára

nem indoko|t hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f014. szeptember 5.
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