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Budapest J őzsefvárosi onkor mányzat
Képviselő-testiilete számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Budapest Józsefuáľos teľtiletén számos civil szeÍvezet mtĺkiidik. A civil szervezetek

működéséről, tevékenys égér(5| telj es ktinĺ nyilvántartĺás nem lelhető fel.

Azon civil szeľvezetek munkájával, melyek az onkormźnyzattő| bérelnek helyiséget a
Humánszolgáltatasi Bizottság és a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság máľ kapcsolatba

keriilt. A civil szervezetek beszámolóinak éľtékelésekoľ, a helyiség ügyek tárgyalásakor a

Bizottságok tagjainak alkalma nyílt betekintést nyemi miĺködésĺik hátterébe.

Így a civil szervezetek helyiséghasznéiatőnak felti|vizsgálatára _ a vagyongazdálkodási és

civil szakmai szempontok azonos súlyú éľvényesítése érdekében - a bizottságaink

képviseletében kö'zösen tesziink javaslatot.

A civil szervezetek egy részének munkáját az Önkoľmänyzat is segíti. A segítség lehet

pénzben nyujtott közvętlen támogatás vaw lehet speciális feltételekkel biztosított

helyiséghasznát|at formájában, esetleg mindkettő, illetve néha egyik sem. A péluben nyujtott
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság v é|eményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatér ozati jav as|at a bizottsźtg számőľ a:

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi BizottsáýHumĺánszolgáltatĺási
testiiletnek az e|őteriesnés megtáľgyalását.
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Bizottság javasolja a Képviselő-



támogatások esetében a tiímogatiási szerződések tarta|maznak beszámolási, elszámólási
kötelezettséget, így ezek felhasznáiźsának hatékonyságáľól vannak (lehetnek) informáciői az
onkoľmányzatnak. A kedvezményes helyiséghasznźiat esetében nincs erységes
ktivetelményľendszer a paľtnerekkel kapcsolatban, így a visszacsatolás esetleges, gyakran
csak infoľmális jellegiĺ. Az elmúlt 20 évben így komoly aránýalanságok is kialakulhattak. A
fokozott őt|äthatőság, igazságosság érdekében egységes rendező elvek mentén kívánjuk
tljraszervezni az Önkoľm ényzat és a civilek kapcsolatľendszerét.

Az Önkoľmányzat költségvetési helyzete különiĺsen indokolttá teszi, hogy a civil
szervezeteknek nyujtott segítség hatékonyságát fokozottan vizsgáljuk. A szĹĺkös foľrások
minél igazságosabb felosztásához felül kell vizsgálnunk a civil szervezetek tészére bérbe,
haszná|atba adott helyiségek hasznáiatának feltételeit és infoľmációt kell gytĺjteni a civil
szervezetek valós tevékenységéről és annak üíľsadalmi kapcsolataiľól. A nyereségoľientált
vállalkozások esetében a|ka|mazott bérleti díj és a civilek által ténylegesen fizetett dij
kiiliinbözete segítséget jelent a civil szervęzętek részére. A segítség nagyságrendjét, azok
hasznosulása, hasznossága szempontjából kategorizálni szĹikséges. A civilek számos
szakteriileten fejthetnek ki tevékenységet kultrirą művészeto spoľt, mentĺá|higiénia, karitatív
szo\gá|tatás, stb. Az egyes tevékenységeket, az önkoľľnányzat táľsadalompolitikai
célkitiĺzéseihez va|ő viszonyao a lakossági, kiizösségi igények minél magasabb szintrĺ
kiszolgálása szempontj ából értékelni sziikséges.

A tľanszpaľencia és az egységes feltételľendszer éľvényre juttatiása éľdekében javaslom
valamennyi civil szervezet részére bérbe adott helyiség bérleti szerződését felmondani, vagy
köztis megegyezéssel módosítani és a civil szervezęt kéľelmére újrakiitni az alábbi
szempontok szerint:

- elsősorban piaci alapon nem vagy nehezen hasznosítható helyiségek keľĺ'iljenek
bérbeadásra"

- együttműkiidési kötelezettség az a|ábbiteľiileteken:
o a civil szewezet honlapján, sajtómegjelenésein szeľepeltesse tĺímogatókéĺt az

Önkoľmányzatot,
o a civil szervezet a |ega|ébb havi ľendszerességű helyiséghasznáůatot igénylő

eseményekľől (fogadó óra, gyiĺlés, ľendezvény, tanőcskozás, stb') küldjiin
éľtesítést, meghívót az onkoľmźnyzatnak. Az események népszeľĹisítéséľe az
onkoľmányzat a honlapján, facebook profilján ,,civil eseménynaptárt,, hoz
létre és miĺködtet.

- évenkénti beszámo|ási kötelezettségtálrgyév május 3I. napjźńg,
- a bérleti díj kategóľiák kialakítása, szervezetek besorolása:

a.) a mindenkori közös, illetve üzemeltetési ktiltség

b.) a helyiség foľgalmi éľtékének a 2Yo-6nak az 1/I2-e (nem lehet kevesebb a közös
költségnél)

c.) a helyiség foľgalmi éľtékének a 4Yo.6nak az I/I2-e (nem lehet kevesebb a közös
kiiltségnél)

d.) a helyiség foľgalmi éľtékének a 6%o-átnak az I/|Z-e (nem lehet kevesebb a köziis
kiiltségnél)

- az,,újonnan'' megállapított bérleti díj nem lehet alacsonyabb a korábbi időszak bérleti
díján6l..

(A nyereségorientólt vóllalkozósok esetében a helyiségforgalmi értékének a 8%-ónąk 1/12-e
a havi bérleti díj)



A feladat eredményes végľehajüísa éľdekében az egyes béľleti jogviszonyokat, a civil
szervezet eddigi tevékenységét, annak eredményeit, a szervezet jiivőbeni célkitűzéseit külön-
kĹilön elemezni sziikséges. A felmondás jogi lehetősége, annak időbeli kifutásą esetleges

elszámolási kérdések egyedileg változhatnak.

Javaslom felkéľni a Kisfalu Kft-t, hogy a Hivatallal közösen a sziikséges elemzés utĺín, a fenti

szempontok figyelembe vételével a Humánszolgáltatási Bizottság és a Váľosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság ülésére teľjessze be az egyedi helyiségĹigyekľe vonatkozó döntési
javaslatait. Tátjékoztatjuk a Képviselő-testĺiletet, hogy a Kisfalu Kft. javaslatáLt akét bizottság

egyiittes iilés keretében kívánja tźrgya|ni.

A képviselő-testiilet haĺásköre a helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $-
ában foglaltakon alapul.

Határozatijavaslat

1. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a civil szewezetek önkoľmányzati
helyiséghasznźt|atőva| kapcsolatos transzparencia és az egységes feltételľendszeľ éľvényre
juttatĺísa éľdekében valamennyi tinkoľmányzati tulajdonú helyiséget bérlő civil szervezet

bérleti szeľződését fel kívánja mondani és a jiivőben az a|6bbi szempontok a|apján kívánja
a béľleti szerződéseket megkötni:

- elsősorban piaci alapon nem vagy nehezen hasznosítható helyiségek keriiljenek
bérbeadásrą

- együttműködési kötelezettségaz a|ébbiteriileteken:
o a civil szervezet honlapján, sajtómegielenésein szerepeltesse tźlmogatőként az

Önkormányzatot,
o a civil szeÍvezet a legalább havi ľendszerességĹi helyiséghasznáiatot igénylő

eseményekről (fogadó óra, gytĺlés, rendezvény, tanźrcskozás, stb.) küldjön
éľtesítést, meghívót az onkoľmányzatnak. Az események népszeľúĺsítéséľe az

Önkormányzat a hon|apján, facebook pľofilján ,,civil eseménynaptźtt,, hoz
létre és miĺködtet.

- évenkénti beszámolási kiitelezettség tĺĺrgyév május 31. napjáig'
- a bérleti díj kategóľiák kialakít.ása, szeľvezetek besoľolása:

a.) a mindenkori közös, illetve iizemeltetési kiiltség

b.) a helyiség forgalmi éľtékének a 2o/o-énak az I/I2-ę (nem lehet kevesebb a közö's

kiiltségnél)

c.) a helyiség forgalmi éľtékének a 4%o-énak az 1/12-ę (nem lehet kevesebb a közös

költséglél)

d.) a helyiség forgalmi értékének a 6Yo-ának az |/t2-e (nem lehet kevesebb a közö,s

kiiltségnél)

- az,,újonnan'' megállapított bérleti díj nem lehet alacsonyabb a korábbi időszak bérleti

dijáĺől'.



2. A Képviselő-testiilet felkéri a Kisfalu Kft. Ĺigyvezetojét, hogy az 1. pontban szereplő
szempontok figyelembe vételével a Polgármesteri Hivatal|al közösen a Humánszolgáltatási
Bizottság és Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülésére az egyedi helyiségiigyekben
teľj essze be döntési javaslatait.

Hatłíridő:
1. pont esetében}0lZ. ápľilis 05.
2. pont esetében2DlZ. május 15.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetóje, Jegyző

T-fu
és Zentai Oszkáľ

bizottsági elnökiik
Budapest, 2012. március 2ó.
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