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I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkorm ányzat tul aj donát képezi a Budapest VIII.,

1.) Üllői tt 66/a. szźtm a|atti,36274/0lN3 hrsz-tl, utcaibejáratú, ftildszinti, l65 m2 alapterĹiletiĺ
nem |akás cé|jára szolgáló helyiség. Azingat|an-nyi|vántartásban üzlet besorolású.

2.) Üllői tú 66la. (Nagytemplom utca felőli bejáľatta|) szám a|atti, 3627410l\/2 hrsz-ú, utcai
bejźratű, pinceszinti, 95 m2 alapteľületű nem lakás cé|jélra szo|gźiő helyiség. Az ingat|an-
nyi|v ántartásban rakkír besoľo lású.

A fenti helyiségeket teherlift köti össze, bérbeadásukra ezéľtcsak egyiitt van lehetőség.

A fřjldszinti vízőrős helyiségre az onkormányzat közös költségfizetési kcjtelezettsége: 27.340,-
Ft/hő.

A pinceszinti vízőrás helyiségľe az onkormányzat közös költségťrzetési kötelezettsége: |5.625,-
Ft/hó.

l.) A Grifton PropeÚy Kft. 20|3. július 76-án készült és 20|5. január 15-én aktua|izáit
értékbecslése szerint a |65 m2 alapterülettĺ, utcai bejfuatű, fijldszinti nem lakás célú helyiség
forgalmi éľtéke: 26.800.000,- Ft. A 24812013. (VI. 19.) szźlműKépviselő-testiileti hatźrozatII.
Fejezet 7. pontja értelmében, abban az esetben a he|yiség bé.rbeadésálra' versenyeztetés, vagy
pźilyázat útján keľül sor, a minimális bérleti díjat ahelyiség Áa neltĺĺli beköltcjzhető forgalňi
értékének 80 %o-át alapul véve kell meghatźrozni' ennek összege 2|.440.000,- Ft. Amennyiben
a pő|yénatban a béľbeadás során végezhető tevékenység meghatározźsra kerül
(sporľtevékenység), űgy az alap bérleti dij mértéke a helyiség Áfa nélkiili beköltözhető
foľgalmi énékének 6 %o-a, azaz a szźtmított nettó havi bérleti clsszeg: I07.2O0,- Ft. A
428/20|3. (xII. 06.) sz. Versenyeztetési Szabéůyzat 29. pontja éľtelmében, ha a
versenyeztetési eljárás eredménýelen, a következő páiyáľ;ati kiírásban az e|őzoek szeľinti
béľleti díj 80 oÁ-át, a következő pá|yázatok során pedig a béľleti dij 50 %o-őtke|| minimális
bérleti díjként szerepe|tetni. A helyiség esetében már több alkalommal kerĺilt pźiyánat
kiírásra, ezért a béľleti díj összegét 50 oÁ-on kell megállapítani, és az így számított nettó havi
béľleti díj: 53.600'- Ft.



2.) A Grifton Property Kft.. f0Í2. jú|ius 26-án készĺilt és 2015. januélt l5-én aktua|izáit
értékbecslése szerint a 94 m" alapteľületű pinceszinti nem lakás célú helyiség forgalmi értéke:
4.100.000'- Ft. A248/2013. (u. |9.) számű Képviselő-testületi hatátozat II. Fejezet 7. pontja
értelmében' abban az esetben a helyiség béľbeadásáľa, versenyeztetés, vagy pźiyźzat iújźtn
kerĹil sor, a minimális bérleti díjat a helyiség Afa nélküli bekölt<jzhető forga|mi éľtékének 80
Yo-ét a|apu| véve kell meghatározni, ennek összege 3.280.000,- Ft. Amennyiben a pźiyánatban
a bérbeadáls során végezhetó tevékenység (sporttevékenység) meghatározásra kerĹil, űgy az
alap bérleti díj méľtéke a helyiség Afa nélküli beköltözhető forgalmi éľtékének 6 o/o-a, azaz a
számított nettó havi bér|eti díj: 16.400o- Ft. A 428/20|3. (xII. 06.) sz. Versenyeztetési
Szabá'|yzat 29. pontja értelmében, ha a versenyeztetési eljáľás eredménýelen, a következő
pő|yánati kiírásban az e|ozőek szerinti bérleti díj 80 oÁ.áú, a kĺjvetkęző páiyéľ;atok során pedig
a bérleti díj 50 %o-éúke|| minimális bérleti díjként szerepeltetni. A helyiség esetében máľ több
alkalommal keriilt péúyázat kiírásľa, ezért a bérleti díj összegét 50 oÁ-on kell megá|lapítani, és
az így számÍtott nettó havi bérleti díj: 8.200'- Ft.

A248/2013. (VI. 19.) számű Képviselő-testületi hatátozat V. Fejezet 24. pontja éľtelmében a
ťlzetendő nettó bérleti díj egy hónapľa jutó összege nem lehet kevesebb, mint az
onkormányzat źl|ta| tźrsashéni közös és egyéb költségként kifizetett összeg. Tekintettel eÍTe a
pinceszinti helyiség minimá|is nettó havi béľletÍ díjaz t5.625'- Ft/hó.

osszesen: 69.225,- Ft/hó + Áfa.

A' Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 58312014. (V. 28.) számű határozatźtban Úgy döntött,
hogy felkéri a Kisfalu Kft-t a fenti helyiségek nyilvános' egyfoľdulós péiyézat útján történő
bérbeadására. Apźiyázat önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szeľĺlezet
részére, sporttevékenység céIjára került kiírásra számitott béľleti díjon, azaz,70.000,- Ftihó + Afa
bérleti díj összegen azzal, hogy a péiyźnati kiíľásban szereplő szőmított bér|eti díj mértéke a
bérleti jogviszony 13. hónapjźttől az önkoľmányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységetvégzó szervezetek részére a248120|3. (VI. 19.) szám Képviselő-testülethatfuozat
VI. Fejezet. f7. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén kedvezményes bérleti díjára
csökkenthető.

A pźiyázat eredménýelenül zárult, amelyről a Tisztelt Bizottság 959/20|4. (IX. 0l .) szźmtl
határozatában döntött, döntött továbbá tlj pá|yázat kiírásáról önkorm{nyzati fe|adate||átźshoz
kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek részére, 69.225,- Ft/hó + Afa minimális béľleti díj
megjelölése męllett.

A pźiyźzatkozzététe|ére 2014. december 10-én került sot, az ajánlatok benyújtásának hatĺárideje
2OI5. januőr 14. 1000 óľa volt, a benyújtás helye a Kisfalu Kft. 1083 Budapest, Losonci u.2. a|atti
irodája. Apá|yázati dokumentációt senki nem vásáro|tameg, pźůyázat nem keriilt benyujtásľa.

A pá|yázati dokumentációt senki nem vásárolta męg, így a páiyázat érvényesen, de
eredménýelenül zárul.

Javasoliuk. hogy a Budapest VIII., Üllői ift 66/A. szám a|atti, 36274/O/N3 htsz-il, 165 m2
alapterületű, utcai bejáratű ftjldszint és a 36274lO/Nf hľsz-ú 94 m2 alapterületű pinceszinti nem
lakás célú helyiségek bérbeadására kiírt péůyźľ;atot a Bizottság nyilvánítsa érvényesnek, de
eredménýe|ennek.

Javasoliuk a Budapest VIII., Üllői ift 66lA. szŕlm a|atti,36274l0/N3 ltsz-ű, 165 m2 alapteľĹiletű,
utcai bejáratú fijldszint és a 36274lOlN2 hrsz-íl 94 m2 alapterületiĺ pinceszinti nem lakás célú
helyiségek újbóli bérbeadására nyilvános egyfordulós páůyánat kiírását önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szervezętekrészére, sporttevékenység
végzése cé|jára, kedvezményes bérleti díjon, azaz 69.225,- Ftlhő + Afa bérleti díj összegen.

A kiírásban szereplő kedvezményes bérleti díj méľtéke 69.225,- Fťhó + Afa, azonban amennyiben
a szervezet a pá|yánat nyeľteseként béľleti szerződést köt és a 248/20|3. (u. |9.) szämil



Képviselő-testületi határozat 27. pontja szerinti éves beszámolóit a sza|<rnai bizottság részére
benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, az onkorméĺnyzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat
gyakorló bizottsága kérelemre a béľleti díjat a helyiség Józsefváros' valamint a józsefuáľosi
lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a26. pont a.), b.)
vagy c.) pontja szeľinti mértékľe módosÍthatja, a bérleti szerzódés egyéb feltételeinek
v titozat|anul hagyása m e l l ett.

A Kt. határozat 29. pont éľtelmében a sza|<ĺnai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és
elfogadására az onkorményzathatásköľrel rendelkező szakmai bizottsäga jogosult. Amennyiben a
szakmai bizottság a szakmai teľvet és beszámolót elfogadta, úgy az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az önkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a
szervezet aköte|ezetlségeinek nem tesz eleget, t,gy a bérleti díj az éľintett év január l. napjától
visszamenőlegesen az aktuáiis foľgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszćmított a
nem civil szervezetekľe meghatátrozott bérleti dfinak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben
a szakmai terve, beszámolója a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte
Józsefi'áľos éľdekében, i,w a bérleti díj a26. pontban szabáiyozott magasabb kategóriába sorolt
bérleti díjra emelkedik.

A pá|yázati kiíľásnak tarta|maznia kell, hogy a pá|yaző legalább 1 éve bejegyzett és működő
önkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szęrvezet kell, hogy
legyen, továbbá Józsefuáros lakossága érdekébęn kell ellátnia a tevékenységét, amelyhez a civi|
tevékenységetvégző szetvezetnekapáiyázathoz be kell csatolnia a szakmai beszámolót, valamint
szakmai tervet.

Az önkoľmányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezętnek a
következő feltételeket a bérleti szeľződésben vállalnia kell:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormźnyzatot,
bb) a legalább havi ľendszerességiĺ helyiséghasznźiatot igénylő eseményekľől (fogadó óra, gýlés,

ľendezvény, tanäcskozés, stb.) kiildjön éľtesítést, meghívót az onkoľmányzatnak. Az
események népszerűsítés&e az onkormányzat ahon|apján, k<lzösségi portál proťrlján ,,civil
eseménynapttlÍt,, hoz létre és műkĺjdtet.

bc) minden év máľcius 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkoző sza|<nai tervét, amelyből
megźů|apíthatő, hogy milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a
bérleményben milyen til'andő tevékenységet végez, az mennyiben szo|gźija Józsefváros és a
j ózsefváľosi lakosok érdekeit.

bd) az e|őző évi tevékenységéľől nyújtson be beszámo|őttátgyév május 3|. napjéńg.
be) a helyiségben az a|apszabéiyźtban megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor

engedé|y ezett tevékenységet folyamatosan folytassa.

A felhívás kozzétételére a Versenyeztetési szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos Kormányhivata|a VIII. keľületi Hivatala okmányiľodájźn, valamint a Budapest
Főváros VIII. kerÍilet Józsefuárosi onkoľmányzat Polgármesteri Hivatala hirdető tábláján, a
vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szo|gáiő helyiségében (Kisfalu Kft telephe|yein), a
Józsefuáros című helyi lapban, az Önkoľményzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és
egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési poľtálon kerül sor.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvános egyfordulós péiyázat |ezárásáthoz és az
eredmény megáů|apitásálhoz bérbeadói döntés szükséges, amely d<jntés meghozatalélta a Tisďelrt
Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzügyÍ hatása

Javasoljuk a fenti helyiségek újbóli nyilvános egyfordulós pźiyázat útján tciľténő hasznosítĺísát,
mivel a helyiségek mielőbbi béľbe adásból befolyó béľleti díj fedezi az onkoľmányzat közös



költség fizetési terhét, a helyiségek á||aga nem romlik tovább. Amennyiben nem adja bérbe a
helyiségeket az Onkormźnyzat, kiadásként havonta közös költség ťrzetési kötelezettsége
kęletkezik.

A döntés péľr;iigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jfua szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételciľł3l sz3|l3 35/2013. (VI. f0.) sz:ímÚ ľendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. _ a
rendeletben megbatározott feladat. és hatáskör megosztás szerint _ önkoľmányzati bérbeadői
döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás mődjáta
7. $ (1) a) pontja hatátozza meg. A Rendelet 7. $ (2) bekezdése a|apjén, ha onkoľmányzat
rendelete vagy a Képviselő-testület hatfuozata mást nem tartalmaz, a tulajdonosi jog gyakorlója
határozza meg, hogy melyik versenyeztetési eljárást kell alkalmazni.

A nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 6. $. (8) bekezdése értelmében az o|yan _
péiyázat a|apján megkötött _ szerzódés, amelynek nemzeti vagyon a tárgya, a pźúyá,zati kiírástól,
illetve a nyertes páiyázattő| eltéľő tartalommal nem módosítható, kivéve a szerzódés időtaľtama
jogszabályban meghatározott meghosszabbítás esetét.

A nyilvános pźúyázat lebonyolításának szabźiyait, a veľsenyeztetési eljárásokról sző|ó 428/2012.
(x I I. 0 6. ) szźtmű Képv i se lő -te stĹileti határ ozat tarta|mazza.

A Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének 428/20|2. (XII. 06.) szőmtl
Versenyeztetési Szabéiyzatáú a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában ő||ć)

vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának átruhźtzása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot
szevő kivźůasztź.sźtra kell a|ka|mazni, ha a veľsenytárgya|ás taftása jogszabáiy a|apján kötelező,
vagy a tulajdonosi jogkörgyakoľló előíľta, hogy a vagyont versenyeztetési eljárással kell
hasznosítani vagy a tulaj donj o gát tĺruhźzni.

A Versenyeztetési Szabźiyzat 29. pontja éľtelmében a nem lakás céljára szo|gźiő helyiség
bérbeadására meghirdetett pá|yázat esetébęn a minimális béľleti díjat első esetben a Képviselő-
testiilet nem lakás cé|jfua szolgáló helyiségek bérleti díjarći szóló hatarozatźlban az adott helyiség
kate gőrifu a me ghatärozott béľleti díj 1 0 0 %o-a képezi.

A helyiségbér alapjáu| a248120|3. (u. 19.) számú Képviselő-testületi hatźłrozat szolgál. A Kt.
I.ntátozat II. fejezet 7 . pontja éľtelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a je|en határozat
és a Kt. mőshatározataszerintaktua|izáit beköltözhető foľgalmi énéke szo|gźi. Abban az esetbeno
ha a helyiség bérbeadására' versenyeztetés vagy pźúyázattftjőn keľül sor, a minimális béľleti díjat
a helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi éľtékének 80 %-át alapul véve kell meghatározni,
Nyilvános pá|yáńatős esetén önkormányzati &dekből a minimális bérleti díj a beköltözhető
forgalmi éľték 80 %o-nźi kisebb éľtékben is meghatározhatő azza|, hogy ez az érték nem lehet
kevesebb a beköltözhető forgalmi éľték 50 %-nźl. A Képviselő-testĹilet 7. pontja éľtelmében
amennyiben apźiyázatban a béľbeadás során végezhetó tevékenység meghatároztsrakeľĹil, t,gy az
alap bérleti díj mértéke a helyiség Áĺa neu<tilĺ beköltözhető forgalmi éľtékének 6 %o-a.

A Képviselő-testület határozatának 24. pontja a|apjőn a béľleti díj legalacsonyabb összege nem
lehet kevesebb, mint a helyiség utánťlzetendő közös költség ménéke.

A Kt. Hatérozat VI. Fejezet 27. pontja értelmében az önkormźtnyzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységetvégző szervezetekrészére történő bérbeadásná| akeđvezményes bérleti
díj megadásának előzetes feltétele' hogy az onkoľmányzat i||etekes bizottsága igazo|ja, hogy a
legalább 1 éve bejegyzett és mrĺködő önkoľmányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységet végző szervęzet Józsefuáros lakossága érdekében |átja e| a tevékenységét,
ame|yhez a civil tevékenységet végzó szervezetnek be kell csatolnia a b.) pontban köriilfit
szakmai beszámolót, valamint szakmai tervet. A kedvezményes bérleti díj engedélyezésének a



feltétele továtbbá, hogy az önkoľmányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet
végző szervezet a következő feltételeknek eleget tegyen:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatókéntazÖnkormányzatot,
bb) a legalább havi rendszerességű helyiséghasznźilatot igénylő eseményekről (fogadó óľa, gýlés,

rendemény, tantrcskozźs, stb.) kiildjön értesítést, meghívót az onkormányzatnak. Az
események népszerűsítésérę az onkoľmányzat a hon|apján, közösségi portál proflllján ,,civil
eseménynaptőrt,, hoz létre és működtet.

bc) minden év március 15. napjáig nýjtsa be az adott évre vonatkoző szakmai teľvét, amelyből
megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáľos és a
j ózsefváľosi lakosok érdekeit.

bd) az e|őző évi tevékenységéľől nyújtson be beszámo|őttźtgyév május 31. napjáig.
be) a helyiségben aZ a|apszabá|yźtban megjelölt céloknak megťelelően a bérbeadáskor

engedé lyezett tevékenysé get folyamatosan fol ytassa.

A Kt. Határozat VI. fejezet 28. pontja értęlmében az önkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységetvégzo szervezetrészétetörténő új bérbeadásná| azhelyiség Áa nelhilĺ
bekcjltözhető forgalmi értékének a 6oÁ-a. Amennyiben a szervezet a248/2013. (VI. I9.) szémtl
Képviselő-testületi hatéttozat 27. pontja szerinti első éves beszámolój átt a szakmai bizottság
tészére benyújtotta , és azt abizottság elfogadta, az Önkoľm źnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága kérelemľe a bérleti dijat a helyiség Józsefváľos, valamint a józsefuárosi
lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a26. pont a.), b.)
vaw c.) pontja szeľinti méľtékre módosíthatja, a bérleti szerzódés egyéb feltételeinek
v áitozat|anul ha gyás a me l lett.

A Kt. hatfuozat 29. pont értelmében a szakmai teľv és a sza|<rnai beszámoló éľtékelésére és
elfogadására az onkormźnyzathatásköľľel rendelkező szakmai bizoÍtsźęa jogosult. Amennyiben a
szakmai bizottsźę a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy aZ onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az önkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a
szervezetakote|ezettségeinek nem tesz eleget, tĘy a bérleti díj az érintett év januáľ 1. napjától
visszamenőlegesen az aktuźiis forgalmi éľtéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a
nem civil szervezetekľe meghatérozott bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben
a szakmai terve, beszámolója alapján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte
Józsefuáros éľdekében, tĘy a bérleti díj a26. pontban szabá,|yozott magasabb kategóriába sorolt
bérleti díjra emelkedik.

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

Határozatijavaslat

.év. (...hó....nap). szám,(lYźttosgazdá|kodási és Pénziigyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1 .) megállapítja a Budapest YIII. 3627 4l0l Nf és 3627 4/0/ Al3 he|ytajzi számon nyilvántaľtott, a
Budapest VIII., Üllői ift 66. A. szám alatti,94 m2 + 165 m2 alapterületű önkorményzati
tulajdonú helyiségek béľbeadásáľa, a Váľosgazdźikodasi és Pénzügyi Bizottság 959/2014. (IX.
0l.) szźtmű határozata alapján kiírt nyilvános egyfordulós pá|yazat érvényes, de
eľedménytelen.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest vlil., tinoĺ ĺt 6ólA. (Nagýemplom utca felőli bejáratú)
szétm a|aÍt tatźl|hatő, 36274/0lN2 hrsz-íl utcai bejáratú pinceszinti 94 m2 alapterületű, és a
Budapest VI[., Ünoĺ ĺt 66/A. szám a|atti, 36274/0/N3 hrsz-ú utcai bejáratű ftjldszinti 165
m" a|apterületű önkorményzati tulajdonú, üres' nem lakás célú helyiségek béľbeadásáľa
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vonatkozó nyilvános egyfoľdulós pá|yázatkiirźsátra, önkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végző szewezet tészére,, spoľttevékenység végzése célrjźra,
kedvezményes béľleti díjon' azaz 69.225'- Ft/hó + Afa béľ|eti díj összegen azza|, hogy a
pźůyźnati kiírásban szeľeplő bérlęti díj mértéke az a|źbbi feltétek együttes megléte estén
csĺjkkenthető a bérleti szerződés egyéb feltételeinekvéitozat|anul hagyása mellett:
a) aszervęzetapźůyázat nyeľteseként bérleti szerződést köt, és
b) a helyiségben végzett első éves tevékenységére vonatkoző beszőmolóját a sza|<nai

bizottsá"g r é szér e b enýj totta,
c) és azt az illetékes Bizottság elfogadta,
amelynek a|apján az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága a
bérleti díjat a helyiség Józsefuáros, valamint a jőzsefuőrosi lakosok éľdekében folytatott
tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a 26. pont a.)' b.) vagy c.) pontja szeľinti
kedvezményes méľtékre cs<jkkentheti.
3.l.kiírásnak tarta|maznia kell' hogy a péiyőző legalább 1 éve bejegyzett és működő

clnkormányzatife|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szeľvezet kell,
hogy legyen, továbbá Józsefuáľos lakossága éľdekében kell ellátnia a tevékenységét,
ame|yhez a civil tevékenységet végző szewezetnek a páiyá.zathoz be kell csatolnia a
szakmai tervet a helyiségben tervezett tevékenységére vonatkozőan.

3.3.aKt.határozat29. pont éľtelmében a szakmai terv és a szakmai beszámoló éľtékelésére és
elfogadásáľa az onkorményzat hatáskörrel ľendelkező szakmai bizottsága jogosult.
Amennyiben a szakmai bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, ilgy az
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsőga az önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat az adott
évre is engedé|yezi. Amennyiben a szervęzet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, iĘy a
bérleti díj az érintett év janufu |. napjěúő| visszamenőlegesen az aktuális forgalmi értéket
alapul véve a 7. és 8. pont szeľint kiszámított a nem civil szervezetękre meghatározott
béľleti díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a szak,łnai terve, beszámolója
a|apjánbizonyítoÍt, hogy tevékenységét csak részbenvégezte Józsefváľos érdekében, úgy
a bérleti díj a 26. pontban szabéůyozott magasabb kategóriába sorolt bérleti díjra
emelkedik.

3.4.a péiyźtzatikiírásnaktarta|maznia kell, hogy a pá|yźnat nyeľtesének véi|a|nia kell, hogy a
helyiségek felújíťásának költségeit a bérbeadón semmilyen jogcímen nem követelheti a
bérleti jogviszony fennállása a|aÍt, és aztkövetoen sem.

3.5.az önkoľmányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységeÍ.végzo szervezetnek
a következő feltételeket a bérleti szerződésbęn vállalnia kell, amennyiben a bérleti
jogviszony |3.hőnapjźúóla béľleti díj összege a kedvezményes méľtékre csökken:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkoľmtnyzatot,
bb) a legalább havi rendszerességű helyiséghasznéiatot igénylő eseményekľől (fogadó

őra, gyűlés, rendezvény, tanácskozás, stb.) küldjön értesítést, meghívót az
onkormányzatnak. Az események népszeriĺsítéséľe az onkoľmányzat a honlapján,
közösségi portál proťrlján ,,civil eseménynaptárt,, hoz|étre és műkcjdtet.

bc) minden év máľcius |5. napjőig nýjtsa be az adott évľe vonatkoző szakmai tervét'
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményekettetvez az év sorźn megrendezni,
illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja
Józsefuáros és a józsefuárosi lakosok érdekeit.

bd) az e|óző évi tevékenységéről nyújtson be beszámolőttárgyév május 3I. napjźig.
be) a helyiségben az alapszabéiyátban megjelölt céloknak megfelelően a béľbeadáskor

engedé|yezett tevékenységet folyamatosan folytassa.

felkéri a Kisfalu Kft-t a pályőzat a Versenyeztetési szabźiyzatról szóló 428/20|2. (XII. 06.)
szétm,ű a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületénekhatérozatźlbanfoglaltak
szeľinti lebonyolításra.



5. a pźiyźnati felhívást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat ll. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros Koľmányhivata|a VIII. kerületi Hivatala okmányirodźĄźn, valamint a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Polgáľmesteri Hivatala hiľdető
tźlb|áján, a vagyonügyleti megbízott ügyfelfogadősra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft
telephelyein), a Jőzsefuáros címĹĺ helyi lapban, az onkormányzat és a vagyoniigyleti
megbizott honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivata| számfira költségmentes hirdetési
felülęteken történő megjelentetés szélesebb körií biĺosítása érdekében az egyéb
rendelkęzésľe á|ló intęmętęs hiľdętési poľtálokon kęll kĺjzzétęnni.

Fele|ős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. februfu 2.
A döntés végrehajtĺĺséĺvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 20|5. januźľ |4.
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