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Ti saelt Y árosgazdál kodás i és Pénzü gy i B izottság !

I. Előzmények

A J ózs efv áľo s i o n koľm źny zat tu I aj don át képezi
. a Budapest VIII., 34739/0lA/32 he|yrajzi számon nyilvántaItott, természetben a Budapest yIII.,

Teleki tér2f.szálna|alti,103 m2 alapterü|etű, utcai bejáratú, pinceszinti nem |akás célú he|yiség,
ame|y az ingat|arl-nyilvántaftásban ľaktáľ besorolású. A helyiség korábban neľn keľü|t
bérbeadásra. A Griffton Proper|y Kft á|ta| 2013. december l3-án készített ingatlanforga|mi
szakvéleményhez adoÍttájékoztatás a|apján a helyiség műszaki á||apota közepes (3) besorolású,
rend eltetéss zerú |lasznál atra alkal mas'

. a Budapest VIII., 3473410lAl24.helyrajzi számon nyílvántaftott, természetben a Budapest vI[.,
Teleki téľ 16. szám a|atti, |6m2 a|apterijletĺ'i, részben ga|ériázotl., utcai bejáratú, fo|dszinti nem
lakás cé,lú helyiség, ame|y az ingaÍ.|an-nyilvántaltásbán iľoda besoro|áiú. A helyiséget az
onkormányzati Hźnkeze|o Iroda munkatársai 2014, augusztus 18-án vették biftokba. A
bitokbavételijegyzokollyv tanúsága szeľint a helyiségben sěmmilyen közmű ellátottság ltincs, a
műszaki á||apota jó, (4) besorolású, ľendeltetésszerű hasnlá|atraa|kalmas.

Budapest VIII., Teleki téľ
iinkoľmányzati tu|ajdonú

Budapest VIil.,
nem lakás célú

. a Budapest VIII., 35144/|l^l3 he|yrajzi számon nyi|vántaftott' természetben a
Szeľdahelyi u. 2. szám a|aÍti, 19 m2 alapteľületiĺ, utcai bejáratri, fü|dszinti
he ly i ség, ame |y az ingat|arl-ny i I ván taltás ban |akás besoro lásťr,

o a Budapest VIII., 35|44/tlN4 he|yrajzi száInon nyiIvántartott, természetben a Budapest vI[.,
Szeľdahelyi u. 2. szám a|atti, |9 mz a|apteľíi|etii, utcai bejáratú, földszinti nem lakás célú
h ely i ség, ame I y az ingat|an-ny i|v ántartásban szi ntén |akás besoro l ású.

A Szeľdahelyi u. 2. száln a|atti (hľsz: 35144ľ^lŁ13 és 35144l|/A/4) he|yiség mindig is
he|yiségként volt |raszrosítva. A két helyiséget a korábbi bérlo egybenyitotta. Az összeköttetést
biztosító folyosóban lett kialakítva a WC-hez víz- és csatorna kiál|ás. A Kisfa|u Kft.
tnkormányzati Házkeze|ő lrodája a helyiségeket 20|4' máľcius l0-én vette biftokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség műszaki á|lapota iő, ę) besoľolású,
ľende ltetéss zeríj |"lasználatra a| kalmas'

A Táľsak a Teleki Téľéľt Egyesü|et (l086 Budapest, Teleki tér 24. 1ĺ10.,; nyl|vtntar.tási száma:
15236; képviseli: Feicht Rezsoné) bérbevételi kérelmet nyújtott be a Kisfalu Kft-ház:
. a Budapest VIII., Szeľdahe|yi u.2. szán alatti (hrsz: 35|44l1lAl3) helyiség ifjúsági fog|a|koztató

tevékenység'



. a Budapest VIII., Szerdahe|yi u.2. szam alatti (hrsz: 35144l1lAl4) he|yiség ĺfjúsági iľoda
tevékenység,

o a BudaPest VIII., Teleki tér 22, szám a|attj (hrsz:3473910lAl32) helyiség raktár tevékenység,

o a Budapest VIII.' Te|eki tér 1 6. szám a|atti (hrsz: 3473410lAl24) hetyiség ĺľoda tevékenység

cé|jára töľténo béľbevétele kapcsált. Az Egyesü|et íľásban nyi|atkozatoľt tett, hogy a Budapest, VIII.,
Szerdahelyi u' 2. szám alatti (35144l1lAl3 ós 35I44l1lAl4) helyiségeket összenyitva kívárlja bérbe
venni, valamint a Budapest, VIII., Teleki tér |6, szám a|atti (34134l0lV24) he|yiség á,||apotáva|
tisztában van, bérbevéte|i kérelmét fenntaftja. A helyiségek felújítását az Önkormányzatta| közösen,
egytittműködési megá||apodás keretében, valamint a közösség segítségével kívánja felújíttatni.

Az Egyesü|et célja a VIII. kerületben lévo Te|eki tér megfelelo haszná||"latőságának,
fenntarthatóságának erosítése, a közösségi é|et kibontakoztatása, építése, fenntaĺtása, a laŔosság
szabadidős tevékenységének segítése, valamint a tér lakóinak és haszná|óinak közös érdekképviselete.

A szükséges iratok becsatolásra kertiltek. Az Egyesület kérelmében a közös költségget megegyező
összegű bér|eti díjak megá|lapítását kéľte.

A Társak a Teleki Téréľt Egyesiilet kérelmét a Humánszolgáltatási Bizottság 20l4. augusztusf}-i
ü|ésén tárgya|ta, és a l 6812014. (v|I|. f2.) számú határozatában javasolja a Yárosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottságnak az Egyesülettel a bérleti szeľződés megkötését kedvezményes bér|eti díjon a
fenti helyiségek tekintetében.

II. A beterjesztés indoklása

A nem lakás célú he|yiségek béľbeadáshozbérbeadői döntés szükséges, amely dontés meghozata|áraa
Tisztelt Bizottság j ogosu lt.

III. Tényá||ási adatok

l.) A Budapest, VIII., Szeľdahelyi u. 2. sztlm a|aÍIi (hrsz: 35144/|lN3) vízorás helyiségre az
onkormány zat közos kö |tség fi zetési kote l ezettsége : 5.539,- Ft/hó.

A fenti helyiségnek a Grifton Pľopeffy Kft. által 20l4. július 29-én készitett Ingatlanfoľga|mi
Szakvéleményben megállapított foľga|mi értéke: 3.000.000,- Ft. A bérleti díj meghatározása a
forgalmi érték l00%-nak figyelembevételével kerĺ'il megá|lapításra. A helyiségben folytatott
(ifiúsági foglalkoztató) tevékenységhez tartoző bérleti díj a nyilvántaltási érték 6 oÁ-a, azaz a
szźnnított bérleti díj: 15.000'- Ft/hó + Afa.

A kedvezményes bér|eti díjhoz tartozo szorzó a 248l20l3. (VI. 19,) számű képviselo-testi.i|eti
határozat Y|. fejezet f8' pontja értelmében az onkoľmányzati feladatokhoz és célokhoz
kapcso|ódó tevékenységet végző szeľvezetek részére új bérbeadás esetén 6%o, me|y a|apjźn a
számitott bérleti díj: 15.000,- Ft/hó + Áfa.

Ú; uerbeadásnál a Képvise|o-testü|et 248lf013. (v. l9.) számú határozatának 8. a) pontja
éľte|mében az tiľes, lega|ább 6 hónapja, de legfeljebb 12 honapja nem hasznosított nettó 25 M Ft
alatti helyiség esetén a bérleti díj onkoľmányzati éľdekbol legfeljebb 20 oÁ-ka| csökkenthető, azaz
a kedvezményes bérleti díj 12.000'- Ft/hó + Afa.

2.) A Budapest, VIII., Szeľdahelyi u. 2. szám a|atti (hrsz:35l44l|lA/4) vízőra né|küIi helyiségre az
onkormány zat közo s költség fi zetési köte |ezettsége : 5.890,- Ft/hó.

A fenti helyiségnek a Grifton Property Kft.. á|ta| 2014. július 29-én készített Ingatlanfoľga|mi
Szakvéleményben megállapított forgalmi éftéke: 3.000.000'- Ft. A bérleti díj meghatározása a
forgalmi éľték l00%-nak figyelembevételéve| kerĹil megáIlapításra. A he|yiségben folytatott
(itúsági iroda) tevékenységhez tarÍozo bérleti díj a nyilvántartási éfték 8 oÁ-a, azaz a számított
bérleti díj: 20.000,- Ft/hó + Afa.

A kedvezményes bérleti dijhoz tartozo szorzo a 24812013. (VI. 19.) számú képvise|ő-testületi
határozat Y|. fejezet 28. pontja éftelmében az önkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz



kapcsolódó tevékenységet végzó szervezetek részére új bérbeadás esetén 6%o, me|y a|apján a
számított béľleti díj: 15.000,- Ft/hó + Áfa.

Új beľbeaaásnál a Képviselo-testti|et 24812013, (v, 19.) számú határozatának 8. a) pontja
érte|mében az üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb l2 hónapja nem hasznosított nettó 25 M Ft
a|atti helyiség esetén a bérleti díj önkonnáľryzati érdekből legfeljebb 20 %o-ka| csökkenthető, azaz
a kedvezményes bérleti díj 12.000,- Ft/hó + Áľa.

3.) A Budapest, VIII., Teleki téľ 16. szán a|aÍti (hrsz: 34734l0lV24) vízorás helyiségľe az
onkoľmányzat közös kö|tség fizetési kotelezettsége: 3.584,- Ft/hó.

A fenti helyiség Ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántaftott foľgalmi étéke: 2.669.000,- Ft. A
bérleti dij meghatározása a foľga|mi éťték 100%-nak figye|embevételéve| keľül megállapításra. A
helyiségben folytatott (iľoda) tevékenységheztartoző béľleti díj a nyilvántartási érték 8 %o-a, azaz a
számított béľleti díj: 17.793,- Ft/hó + Áfa.

A kedvezményes bér|eti díjhoz tartoző szorző a 24812013. (VI. l9.) számú képviselő-testtileti
határozaÍ" YI' fejezet 28. pontja értelmében az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végzó szervezętek részére új béľbeadás esetén 6 o/o, me|y a|apján a
száInított bér|eti díj: 13.345,- Ft/hó + Áfa.

4') A Budapest, VIII., Teleki tér 2f' szám alatti (hrsz: 34739/0ĺA/32) vízőrás helyiségre az
onkoľmányzat közös kö|tség ťlzetési kötelezettsé ge:9.266,- Ft/hó.

A fenti lrelyiségnek a Grifton Pľoperý Kft. áttal 20l3. decembeľ 13-án késziteÍt, majd 20l4. július
30-án aktua|izá|t éftékbecslése a|apjáli a forga|mi értéke: 5.080.000,- Ft. A bér|eii díj
meghatározása a foľgaImi érték l00%-nak figyelembevételével kerü| megá||apításra. Á
he|yiségben folytatott (raktár) tevékenységhez tartoző bérleti díj a nyilválltaltási eńeu o %o-a, azaz
a számítot1bérleti díj:25.400,- Ft/hó + Áfa.

A kedvezményes bérleti díjhoz taftozó szorző a f48l2013. (VI. 19.) számu képviselő-testü|eti
határozat YI, fejezet 28. pontja éftelmében az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végzo szervezetek részéľe új bérbeadás esetén 6 Yo, lne|y a|apján a
számított bérleti dij:25.400,- Ft/hó + Afa.

Ú; uorueaaásnál a Képvise|o-testú|et 248120l3. (VI. l9.) számú |"latározatának 8. a) ponda
érte|mében az üľes, |egalább 24 |.lőnapja nem hasznosított nettó 25 M Ft alatti helyiség esetén a
bérletidíj önkormányzati éľdekből Iegfeljebb 50%o-ka| csökkenthető,azazakedvezménýes bérleti
díi |2.700,- Ft/hó + Afa.

IV. Döntés taľtalmának ľész|etes ismeľtetése

Javasoljuk a Budapest VIII., Szeľdahelyi u.2. szźtm alatti (hľsz: 35144/I/A/3),19 mf alapterületĺĺ
helyiség bérbeadását a Táľsak a Teleki Téľéľt Egyesůilet részére, határozat|an idore 30 napos
felmondási idovel, ifjúsági fogla|koztatő cé|jára a Humálrszolgá|tatási Bizottság javas|ata alapján
kedvezmélryes, 15.000,- Ft/hó + Áfa béľleti + közijzelni- és kü|önszo|gá|tatásidíjak ósszegen.

Javasoljuk a Budapest VIII., Szerdahelyi u.2. szám alatti (hľsz: 3514411/A/4), 19 m2 alapterü|etű
helyiség bérbeadását a Táľsak a TelekÍ Téľéľt Egyesĺilet részére, határozat|an idore í0 napos
felmondási idovel, ifiúsági iľoda cé|jára a Humánszolgáltatási Bizottság javas|ata a|apján
kedvezményes, 20.000,- Ft/hó + Afa béľleti + közüzemi- és kü|önszolgá|tatási díjak összegen.

A fenti két helyiség tekintetében nem javasoljuk a béľleti díj20%-kal töfténő csokkentését, tekintve,
hogy a helyiségek műszaki állapota jó.

Javasoljuk a Budapest VIII., Te|eki téľ 16. szám a|atti (hľsz: 34734l0/N24), 16 m2 alapteľü|etű
he|yiség bérbeadását a Társak a Teleki Térért Egyesület részére, haÍározatlan idoľe 30 napos
felmondási idovel, iľoda céljáľa a Humánszolgá|tatási Bizottság javaslata a|apjźn kedveznényes,
13.345,- Ft/hó + Áfa béľleti + kozuzemi- és különszo|gá|tatási díjak osszegen.

Javaso|juk a Budapest VIII., Te|eki tér 22. szám a|atti (hľsz: 34739/0/Al32), 103 m2 alapteľületű
he|yiség bérbeadását a Táľsak a Teleki Téľért Egyesĺi|et részére, |.laÍározat|an időľe 30 napos



felmondási idővel,^^ ľaktározás 
^ 

cé|jára a Humáns zo|gá|tatási Bizottság javaslata a|apján
kedvezményes,12.700,- Ft/hó + Áfa béľ|eti + közüzemi- és kü|önszo|gá|tatási di;ak ĺisszeg"n.
A fenti helyiség tekintetében javaso|juk a bérleti díj SO%-ka| torténő csökkentését, tekintve, hogy a
helyiség soha nem volt bérbe adva'

V. A diintés célja, pénziigyi hatása

Javasoljuk a fenti he|yiségek kérelmezo részére töfténő bérbeadását, mivel a mielőbbi bérbe adásából
befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzatközös koltségét, és p|usz bevétele isszármazna' továbbá
a bérlője|ö|t a.he|yiséget karbantaľtaná, annak á||aga nem rom|ana' Amennyiben nem adja bérbe a
he|yiséget az tnkormányzat, kiadásként továbbra is iizeme|tetési költség fizetési köte|ezettség ter|ie|i.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

Ahatározatijavaslat elfogadása kedvezően befolyásolja afO14. évi bér|eti díi bevételét'

IV. Jogszabá|yi köľnyezet ismeľtetése

Az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló he|yiségek bérbeadásának feltételeiľő|
szo|ő 35l20l3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormánýzati rende|et (továbbiakban:
Rende|et) 2. $ (l) a Kt. - a rendeletben meghatározoÍt feladat- és hatáskcjr megosztás szeľint -onkoľmányzati bérbeadói döntésľe a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogošĺt.;u f"l.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésĺikre vonatkozó egyes szabá|yokľól szóló
1993. évi LXXVIII. töľvény 38. s (l) bekezdése énelmében a fe|ek u ń"lyĺ'eguéľ összegében
szabadon á| lapodnak meg.

Az onkormtnyzattu|ajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gtiő helyiségek bérbeadásának feltételeirő|
sző|ő 35l20l3. (VI. 20.) szánű Budapest Józsefváľos tnkormányzati ľendelet l4. $ (1) bekezdése
alapján új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának méľtékéľől a béľlő kiválasztása soľán kell
megá|lapodni. Amennyiben az onkormányzat részérő| torténik az aján|attétel, a he1yiség béľIeti
dijának mémékét a Képviselő-testü|et határozatában megáIlapítotĹ bér|eti díjak aIapján ke||
meghatározni. A hatáskörľel ľendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozata|akoľ a képvise|ő-
testületi határozatban foglaltaktó| csak akkor téľhet el, ha a kéľelmezo bér|eti díj ajánlatoíteft. A
f48l2013. (VI. l9.) számú Képviselő-testü|et határozatának II. fejezet 7. pońtja értelmében a
helyiségbér a|apjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata sżerint aktua|izá|t
beköltözhető forgalmi éfték szolgál. A Kt. határozat 8. a) pontja értelmében helyiségben végezrli
kívánt tevékenység figyelembevéte|éve| történik a béľleti díj meghatározása, amely a|apján azioda
tevékenység|lez tartoző szorző 8 oÁ, a szociáIis tevékenységhez tartoző szorző 6 %o, pince helyiségben
töľténő raktározás tevékenység|.leztartozo szorzo 6%o .

A Kt. határozat 8' a) pontja éne|mében az üľeS, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25 M Ft
alatti he|yiség esetén a fenti szorzók éľvényesíten dok azza|, hogy a bérleti díj önkormárlyzati érdekből
legfeljebb 50 %-ka| csökkentheto.

A 24812013. (VI. 19.) számú Képvise|ő-testtileti határozat VI. fejezet 26. pont a) b) c) alpontja
éfte|mében az tnkonnányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódŁ tevékenységet végzó szerveiet
részére töfténő bérbeadásnál az orrkorm állyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokai gyákorló bizott sága az
i||etékes szakmai bizottság javaslata alapjáIi kedvezményes bérleti díjat-hítározhá meg.

A 28. pont értelmében új bérbeadás esetén az a|ap bérleti díj éves ménéke a he|yiség Áfa nélkĺ'ili
beköltöz|iető forgalmi értékének a 6 Yo-a. Amennyiben a szervezet a 27. pont szeľinti első éves
beszárnolóját a szakmai bizottság részére benyújtotta, és azt a bizotĺsźry elfogadta, az onkormányzat
Tu|ajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kére|emľe a bérleti díjat a helyiség Józsefváros,
valamint a józsefvárosi Iakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága
fiiggvényében a f6. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti méftékre módosíthatja, a béľ|eti szerzodés
egyéb fe I téte l e i n ek v á|tozat| anu| hagy ása me I I ett.

A Rendelet 14. s (2) bekezdés a|apján a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését megelozoen
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni. A



Rende|et 17. $ (4) bekezdése a|apján a bérlo kozjegyző e|őtt egyolda|ú kotelezettségvál|alási
nyi I atkozat a|áír ására köte lezett.

Az onkormányzat vagyonáró| és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásáľól szóIó 6612012.(XII. 13.) száműönkormányzatirende|et 17. $(l)a)pontjánatau;łponqaabpján l00MFtforgalmi
éľték alatti vagyon hasznosítása esetén a Yárosgazd'äu.oäa.i es ľenźugyi nizôitság jogosult dĺjntést
hozni.

Fentiek a|apján kérem a Tiszte|t Bizottságot. hogy a helyiség hérbeaclásárlal kapcsolatos döntését
meglrozni szíveskedjen 

H atározatijavaslat

... .....év. (...hó....nap) számű Yárosgazdźttkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
l.) a Budapest VIII', 35ĺ44/IĺN3 és 35144/|/N4 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben aBudapest VIII., Szeľdahelyi u. 2. szám a]att talá|ható, lg i l9 m2 a|apterü|etű, üľes,

onkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratú ftjldszinti helyiségeket torli a lakásáI|ományból és a
továbbiakban a nem lakás céljára szolgá|ó helyiségek kcjzött tartja nyilván.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a je|en határozat l.) pontjában meghatározott helyiség tekintetében'
hogy az tnkormányzat képvise|etében kérje a Fö|áhiv;altól a funkció vtl|tás átvezetését.

3.) hozzájarul a Budapest VIII., Szeľdahelyi u.2. szám a|aÍti,35|44/|/^/3 |rrsz-ú' 19 m2
alapterületű, utcai foldszinti helyiség béľbeadásáh oz a Társak a Teleki Téľéľt Egyesii|et
részére, |latározat|an idore 30 napos fe|mondásí időve|, ifjúsági fog|a|kozta tó cé|jára
kedvezményes 15.000,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és ktilonszolgältatĺsTaĺ;ak összegenl

4.) hozzájarul a Budapest VIII., Szeľdahelyi u. 2. szám a|atti, 35144l1/Al4 lrľsz-ú, 19 m2
alapteľtiletű, utcai fö|dszinti helyiség béľbeadásáh oz a Társak a Teleki Téréľt Egyesiilet
részére, határozat|al.l 

-időre.30.napos felmondási idővel, ifjúsági iroda céljára kedvežményes
20.000'- Ft/hó + Afa béľ|eti + közĹizemi- és ktilönszo|gá|tatási dr1ak osszegen

5.) hozzájárul aBudapest VIII., Teleki tér 16. szám a|atti,34734/0/A/24 hrsz-u, 16 m2 alapterü|etű,
utcai pinceszinti helyiség bérbeadásához a Táľsak a Teleki Téľért Egyesü|et részére,,
haÍározat|an időre 30 napos felmondási idovel, iľoda céljára kedvezményes rs.šłs ,- Fyhő + 

^f;
béľ|eti + k<jzüzemi- és különszolgáltatási díjak összegen.

6.) hozzájárul aBudapest VIil., Teleki tér 2f . száln a|aĹti,3473gl0/N32 hrsz-ű,103 m2 a|apterületű,
utcai földszinti |relyiség bérbeadásához a Táľsak a Teleki Téľéľt Egyesütet részére, hattrozat|an
idoľe 30 napos felmondási idovet , raktározźts céljára kedvezmény es_72.700,- Ftlhó + Áfa béľIeti
+ közüzerĺi- és kÜlonszolgá|tatási díjak összegen.

7.) hozzájárzĺl a Budapest VIII., Szeľdahelyi u.2. szám a|atti 35ĺ44l|lN3 és 35t44lLlN4 hrsz-(:, a
Teleki tér 16. szám alaÍti, 34734/0lA/24 |lrsz-ű, va|amint a Teleki tér 22. szám a|atti.
3 47 39 / 0 ĺ N 32 hr sz-il h e ly i ségek bérl o ál ta| i f e|űjitásźlhoz'

8.) a 3.)-6.) pontban megállapított bérleti díjak feltéte|e, lrogy a béľlo köteles a honlapján, sajtó
megj e I enésein a Budapest J ózsefvárosi onkoľm ány zatot támogatóként szeľepeltetn i.
a) a |ega|ább lravi lielyiséghaszná|atot igény|ő eseményekro| (fogadóóra, gyűlés, ľendezvény,

tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadó t tájékoztatni, megh ívót kü lden i.
b) mínden év március 15. napjáig benyújtani azadoÍt évre vonatkoző szakmai tervét, ame|ybő|

kiderül, hogy milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, i||etve a bér|eményben
milyen á||andó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefváros és a józsefvárosi
Iakosok éľdekeit.
minden év május 31. napjáig az e|őző éves tevékenységéľől sző|ő, az onkormányzat á|ta|
meghatár ozott taft a|m ú szakmai beszámo | ój át.
a helyiségben aZ a|apszabźilyában megjelölt céloknak megfeleĺően a bérbeadáskor
en gedé|y ezeľt tevékenys é get fo l yamato san fo lytatn i .

c)

d)



9.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására a hatáskorľe| rendelkező
bizottság (Humánszo|gá|tatási Bizottság) jogosult. Amenrlyiben a hatáskörľel rendelkező
bizottság a szakmai tervet és beszámo|ót elfogadta, úgy a civiI tevékenységhez kapcsolódó bérleti
díj az adott évre is érvényben marad.

10.) amennyiben a szervezet a 7.) pont szerinti e|ső éves beszámolóját a szakmai bizottság részére
benyťljtotta, és ań. a bizottság e|fogadta, az onkormál.lyzat Tulajdonosi/Bérbeadóijogokat
gyakoľ|ó bizottsćl'ga kérę|emre a bérleti díjat a helyiség Józsefváros, va|amint a józsěfvaľosi
lakosok éľdekében folytatott tevékenység szerinti kihaiznaltsaga fiiggvényében a f48/2013.(VI.l9.) számu Képviselo-testületi határozat 26. pont a.), b.) uugy ..řřontja szerinti mértékľe
módosíthatja, a bérleti szerződés egyéb feltételeinek vá|tozat|andnugyásä."ll"tt.

1 1.) amennyiben a bér|o a fenti köte|ezettségeinek nem tesz e|eget, illetve a szakmai terve, szakmai
beszámolója a|apján nem bizonyított, hogy tevékenységét legatább részben Józsefuáros
érdekében végezi, úgy a bérleti díj az érintett év január l ' napjától, az akkor érvényes szabá|yok
szerint kiszámított bér|eti díjnak megfelelo összeg + infláció értékre emelkedik. Amennyiben a
bérlő szakmai terve vagy beszźtrno|ója a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben
végezte Józsefuáros éľdekében, i,gy a bérleti díja a nem lakás óelĺ n"lyĺ.egei borletĺ díjának
megá||apításáról szó|ó 24812013. (VI.19.) számű Képviselő-testületi határőzat f6. pontjában
meghatározott eggyel magasabb kategóriába soľolt bérleti díjra emelkedik.

l2.) a bérleti szerzodés megkötéséllek feltétele, |^logy az Önkonnányzat tu|ajdonábarl á|Iő nem lakás
cé|jára szolgáIó helyíségek bérbeadásának feltételeiről szó|ó 35120|:. 1ýl. 20') száln(l Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet l4' $ (2)bekezdése alapján 3 havi bér1etídíjnak megfele|ő
óvadék megfizetését, va|amint a |7. $ (a) bekezdése alapj án közjegyza áatt 

"gy-oIaulĺkötelezettségvál l alási ny i l atkozat a| áír ását v á||a|ia a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatőja
Hatáľido: 2014. szeptember 22,
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfa|u l(ft
A |akosság széles körét éľintő dontések eseténjavaslata aközzététe| módiára

nem indokolt lrirdetőtáb|án

Budapest, 2014. szeptember 5.
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