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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság!

I. Tényá|lás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkorményzattulajdonát képezí a Budapest vflI., Rökk Szĺlĺíľd u. 11. szám alatti,36677l0ĺN2g
hľsz-ú, utcai bejáratú, pinceszinti, 2|6 m2 alapterülettĺ nem lakás célú helyiség, amely az ingat|an
ny i|v ántartźlsban i ľo da be sorolás sal szerepel.

A helyiség 2011. februáľ 23-ánkęri|t birtokbavételre, a birtokbavételi jegyzőkönyv szerint a helyiség
közepes mtĺszaki állapotu, gáz kozizem nem ta|áIhatő benne, (3) besorolású, rendeltetésszeľű
haszná|atra alkalmas' A helyiségben egy daľab elektľomos üzemelésű hőtáľolós kźůyha van, az
elektromos hźiőzatban csúcsidős kizáľásos mérovel kialakíwa, a helyiség fűtése ezze|mego|dható.

Avizőrás helyiség után azonkoľmányzatközös kĺĺltség ťrzetési kötelezettsé ge: 47 '52O,- Ft/hó.

Az Art's Haľmony Szabad Művészeti Táľsaság (székhely: 1029 Budapest, Csongor r. 39.;
adőszám: 18083024-2.41; képviseli: Baľtha Katalin; nyi|vántartási szám: 01-02-0007192) kérelmet
nffitott bę a fęnti helyiség pľóbateľem és közösségi helyiség céLjára történő bérbevétele kapcsán. A
sztikséges iratok becsatolásra kerüItek, a beadványban a bérleti díj méltányos megállapítását, valamint
a felújítási költségekľe bérbeszźtmitást kéręlmeztek.

Az onkormáĺyzatiHázkeze|ó Iroda a beadott áraján|at a|apjźnértéknövelő beruházásnak minősíthető
(béľbeszámítási alap) összeget nettó 1.059.ó99,-Ft-ban á'||apitottameg' Az elvégzendo munkálatok:
teherhordó beton készítése, aljzatbeton készítése, vakolat leveľés 2 m magasságig, szántóvakolat
készítése 2 m magasságig, vakolatjavítás, lapburkolatok bontása, cseréje, parketta javitás, bitumenes
|emezszigetelés, technológiai szigetelés, üzemi víz elleni szigetelés.

Az Embeľi Eľőforľás Bizottság a 89/20|5. (VI. 01.) számí határozatźtban javasolta a
Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak az Art,s Harmony Szabad Művészeti Társasággal a
kedvezményes bérleti díjon töľténő bérleti szerzodés megkötését a fenti helyiség tekintetében.

A 36677l0/N29 hrsz-ll,216 mf alapteľülettĺ helyiség forgalmi értéke a Grifton Property Kft. 2013.
december l3-źnkészitett, és az ingat|anszakérto á|ta| 2015. november 1l-én aktua|izá|t értékbecslésę
alapján: 17.950.000'- Ft. A helyiségben végzendő pľóbateľem, klubhelyiség tevékenységhez tartoző
béľleti díj a nyilvántartási érték 6 o/o-a, azaz a számított béľleti díj: 89.750,- Ft/hó + ĺÍa.
A civil szeryezeÍek számára adható kedvezményes bérleti díj szorző 6 %o, az igy számított havi nettó
bérletí díj 89.750,- Ft/hó + Áfa.

Az üľes, legalább f4hőĺapja nem hasznosított helyiség esetében a bérleti díj önkoľmányzati érdekből
legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető. Az így csökkentett nettó havi béľletĺ díjz 44.875,- Ft. Ez jelen
estben nem lehętséges, figyelemmel a kozos költség összegéľe.



Nem javasoljuk az onkormányzatí}Jź.zkęzelő Irodája szerint értéknövelő beruházásnak minősíthető
nettó i .059 .699 ,- Ft összegű felúj ítási költség bér|eti díjba toľténő beszźtmitását' tekintettel aľa, hogy a
Tarsaság a helyiséget a civil tevékenységetvégzó szervezetek számára megállapítható kedvezményes
bérleti đíjon venné bérbe. Az alacsony bérleti díj összegľe tekintettel bérbeszámítás esetén
onkormányzatterhe|ő közös költség fizetési kötelezettségétfedezó bérleti díj összeg nem folyna be,
amely nem előnyös az Önkormányzat szttmára. łz Önkormányzat a kedvezményes bérleti dífial
támogatja a Társaság művészeti tevékenységét.

Javasoljuk, hogy a civil tevékenységet végző szervezet esetében a bérleti díj az első lf hónapban a
6oÁ-os béľleti díjtól eltérően, a számított bérletí díjnak közęl 50 %o-ka|, a közös költség összegéľe
kerüljĺin lecsökkentésľe' amennyiben a bérlő a felújítások elvégzését megállapodásban vállalja. A
Tĺáĺsaság a helyiséget felújítaná, amel1mek elfogadott összege nettó <isszege 1.059.699,-Ft, ezá|tal
aĺmak értéke növekedne.

Javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását gáze||ttás nélktil az Art,s Haľmony Szabad Művészeti
Táľsaság részére próbaterem és közösségi helyiség cé|jára,hatátozottidőrę,2020. december 31.ig' A
kedvezményes bérleti díj összege a bérleti jogviszony első 12 hónapjában a mindenkoľi közłis
költség összege (amely ahattlrozaťhozata| időpontjában 47 .520,- Ft/hó) + Afa bérleti + közüzemi- és
ktilön szolgá|tatási díjak összegen, amely a 13. hónapot követően a f48lf014. (VI. I9.) számtl
Képviselő-testtileti hatźtrozat f8, pontjának megfelelően a 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti
mértékľę módosítható.

Amennyiben a bérlő a vállalt felújításokat (teherhoľdó beton készítése, a|jzatbeton készítése, vakolat
leverés 2 m magassźtgíg, szźntóvakolat készítése f m magasságig, vako|atjavítás, lapburkolatok
bontása, cseľeje, parketta javítás, bitumenes |emezszigetelés, technológiai szigetelés, üzemi viz e||enl
szigetelés) a béľleti szerzódés megkötésétő| számitoÍt 6 hónapon beltil nem végzi e|,vagy a késedelem
okát a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. fe|é hitelt érdemlőel nem igazo|ja, úgy a béľleti díja a
bérleti jogviszony kezdetétó| az első l2 hónapban 89.750,- Ft/hó + Afa összegľe emelkedik.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadáshozbérbeadői döntés szÍikséges, amely döntés meghozatalára a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

Javasoljuk..az üľesen álló helyiség bérbeadását, mivel a mielobbi béľbeadásból befolyó bérleti díj
fedezi az onkormányzat kozös költség fizetési terhét. Amennyiben nęm adja bérbe a helyiséget az
onkormányzat, kiadásként havonta közös költség f,rzetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a helyiség
miĺszaki á||apota a kihasználatlanság miatt folyamatosan roml i k.

A batározati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat fO1'5. évi bérleti díj
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénnlgyi feđezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi környezet

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről
szőIő 35lf013. (VI. 20,) számű rendelet (továbbiakban: RęndeleĐ 2. $ (1) bekezdése értelmében a
Képviselo-testĹilet (ovábbiakban: Kt.) - a ľendeletben meghatározott fę|adat- és hatáskör megosztás
szerint - önkormányzatibérbeadói döntésre aYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

AKt.24812013. (VI. 1'9.) számíhatározatának II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbét alapjtnl a
helyiségeknek a jelen hatáľozat és a Kt. mź.s hatźlľozata szerint aktua|iztit bekĺiltözheto forga|mi érték
szo|gá|. Ahatźtrozat 8. pontja alapján a helyiségbenvégezni kívánt tevékenység ťrgyelembevételével
töľténik a bérleti díj meghatározása, a helyiségekbeĺvégzett próbaterem, klubhelyiség tevékenységhez
taĺIoző szorző 6 %o.

A képviselő-testtileti hatáľozat 3l. pont éltelmében, ha a bérleti díj méľtékéľől és megfizetésének
ütemezésérő|, vagy bármilyen más béľleti díjat érintő kérdésben bérbeadói döntésľe van szükség a



béľbeadással megbízott vagyonkeze|o szervezet javas|atára az onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói
j ogokat gyakorló bizottsága jogosult donteni'

A képviselő-testületi hatáĺozat 8. a.) pontja értęlmében az üres, legalább 24hőĺapja, nem hasznosított
nettő 25 MFt alatti helyiség esetében a bérleti díj önkoľmányzati érdekbol legfeljebb 50 %o-ka|

csökkenthető.

A képviselő.-testületi hatáľozat 28. pont értelmében új bérbeadás esetén az alap bérlęti díj éves mértéke
a helyiség Afa nélküli beköltözhető forgalmi éľtékének a 6 %o-a. Amermyiben a szeÍvezet a 27. pont
szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság részére benyújtotta, és ań a bizottság e|fogadta, az
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemľe a bérleti dijat a helyiség
Józsefuáros, valamint a jőzsefvárosi lakosok érdekébęn folytatott tevékenység szeľinti kihasználtsága
fuggvényében a 26' pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti méľtékre módosíthatja, a béľleti szerződés
e gyéb feltételeinek v áltozat|anll l ha gyása mellett.

A képviselő-testtileti határozat 29. pontja a|apján a szakmaí terv és a szakmai bęszámoló énékelésére
és elfogadására az onkormányzat hatáskorrel rendelkezo szakmai bizottsźęajogosult. Amennyiben a
szakmai bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy 'az onkormányzat
Tulajđonosi/Bérbeađói jogokat gyakorló bizottsága az önkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti dijat az adott éwe is engedélyezi. Amennyiben a
szeÍyezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, űgy a béľleti díj az érintett év jaruńr 1. napjától
visszamenőlegesen az aktuális forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a nem
civil szeľvezetekľe meghatározott bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a
szakmai terve,beszámolója a|apjánbizoĺyított, hogy tevékenységét csak részben végeńe Józsefuáros
érdekében, úgy a bérleti dij a f6. pontban szabáIyozott magasabb kategóriába sorolt bérleti díjľa
emelkedik.

Fentiek a|apján kéręm a Tisfelt Yélrosgazdćllkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a döntését
meghozni szíveskedjen 

H atározatijavaslat

AYárosgazdálkodásí és Pénztigyi Bizottság úgy dont' hogy:

1.) nem jára|hozzá a Budapest vIII.o 36677l0lNf9 helyľajzi számon nyilvántartott, a Budapest
vlil., Rökk Sziláľd u. 11. szám a\att ÍaláLhatő, 2|6 mf alapterületű, üľeS, onkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáratu, pínceszinti nem lakás célú helyiség felújítási költségeinek béľleti díjba
történő b e számitásźlhoz.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. november 23.

2.) hozzáiátľul a Budapest VIII., 36677l0lN29 helyľajzi számon nyilvántartott, a Budapest \łII.,
Rökk Szilárd u. 11. szám a|att talá|hatő, f1'6 mf alapteľületű' üres, önkományzati tulajdonú,
utcai bejáratú, pinceszinti nęm lakás célú helyiség bérbeadásához gáze||átás nélkiil, határozott
időre, 20f0. december 31-ig az Lrťs Haľmony Szabad Művészel:ti Táľsaság részére
próbaterem, klubhelyiség tevékenység cé|jára. A bérleti díj összege a bérleti jogviszony első l2
hónapjában a megállapodásban foglaltak teljesítése esetén mindenkori ktizös ktiltség łisszege
(mely a határozathozata| időpontjában 47,520,- Ft/hó) + ĺfa bérleti + konizęmi- és ktilön
szolgáltatási díjak összegen, amely a 13. hónapot követően a 248/f0l4. (VI' 19.) számú
Képviselőtesttileti haÍározat28. pontjának megfelelően a26. pont a.), b.) vagy c') pontja szerinti
mértékre módosítható.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. november 23.

3.) hozzájárul a határozat 2.) pontja szerinti helyiség felújításához. Amennyiben a bérlő a vtil|a|t
felújításokat (teheľhordó beton készítése, a|jzatbetoĺ készítése, vakolat leverés 2mmagasságig,
szárítóvakolat készítése 2 m magasságig, vako|atjavítás, lapburkolatok bontása, cseľeje, parketta



javítás, bitumenes \emezszígetelés' technológiai szigetelés, üzemi víz elleni szigetelés) a bérleti
szerződés megkötéSéto| szźlmitott 6 hónapon belül nem végzi eL, vagy a késędelem okát a

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. fe|é hitelt éľdemlően nem igazo|ja, iĘy a bérleti díja a
béľleti jogviszony kezdetéto| az első 12 hónapban 89.750,- Ft/hó + Afa összegre emelkędik.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźůkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 23.

4.) a bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy az źúta|a elvégzętt bęruházások megtérítését a béľlęti
jogviszony báľmely okbó| toľténo megsziĺnését követően semmilyen jogcímen nem követelheti a
béĺbeadótól.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20 15. november f3.

5.) ahatározatf .) pondában megállapított bérleti díjak feltétele' hogy

a) a bérlő koteles a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefoárosi Önkormányzatot
támo gatóként szerepeltetni.

b) a legalább havi rendszeľességű helyiséghasználatot igénylő eseményekľől (fogadóóra, gyúlés,
rendezvény , Íanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tźtjékoztatĺli, meghívót kiildeni.

c) minden év máľcius 15. napjáig benyújtani az adott évre vonatkoző szakmai tervét, amelyből
kidęrĹil, hogy milyen eseményekęt tęrvez az év sorítn megrendezni' illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáľos és a józsefuárosi

lakosok érdekeit.
d) minden év május 31. napjáig az elóző éves tevékenységéről sző|ő, az Önkoľmányzat áIta|

meghatározott tartalmú szakmai beszámolóját.
e) a helyiségben az a|apszabá|yźlban megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor

engedélyezett tevékenységet folyamatosan folýatni'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. november 23'

6.) a szakmai teľv és a szakmai beszámoló éftéketésére és elfogadására a hatáskörrel ľendelkező
bizottság (Emberi Erofoľľás Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatásköľľel ľendelkező bizottstę a

szakmaí tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti đij az adott
éwe is érvényben marad.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 23.

7.) ameĺrryiben a szeryezet az 5.) pont szerinti elso éves beszámolóját a szakmaibizottságrészérę
benyújtotta, és an. a bizottság elfogađta, az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbęadói jogokat
gyakorló bizottsága kérelemľe a bérleti díjat a helyiség Józsefuáros, valamint a józsefuárosi

lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága fliggvényében a 248lf0|3'
(VI.19.) számű Képviselő-testiileti határozat 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti mértékre
módosíthatja, a béľleti szeľződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdźilkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 23,

8.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, i|letve a szakmai terve, szakmai
beszámolója a|apján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább ľészben Józsefuáros éľdekében
végezi, llgy a bérleti đij az éľintett év jaĺutr 1'. napjźttő|, az aÝkot érvényes szabályok szeľint
kiszámított bérleti dijnak megfelelő osszeg + infláció éľtéke emelkedik. Amennyiben a bérlő
szakmai terve vagy beszámolója alapjáĺ bízonyitott, hogy tevékenységét csak részben végeúe
Józsefváros érdekében, iĘy a bérleti díja a nem lakás célú helyiségek bérletí díjának
megá||apitźtsáľól szóló 24812013. (VI.lg.) számű Képviselő.testtĺleti hatfuozat 26. pontjźharl

meghatározott eggyel magasabb kategőnába sorolt béľleti díjľa emelkedik.

Felelós: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja



Hatáľidő: 2015. november 23.

9.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a 2.) porft szerinti béľleti szerzodés

megkotésére, melynek feltételę, hogy az onkormányzat tulajdonában áIIő nem lakás cé|jára

szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szó|ó 35lf013. (vI' f0,) számű Budapest

Józséfuárosi onkormányzati rendelet i4. $ (f) bekezđése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelo

óvađék megfizetését, valamint a I7. $ (a) bekezdése alapj źn közjegyzo e|őtt egyoldalú

kotelezettsé gvál lal ási ny ilatkozat a|áir ását vállalj a a leendő bérlo.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20 15. november 23.

A döntés végľehajtását végzó szęrvezetí egység: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

v agy ongazdálkodás i igazgatőj a
A lakosság széles köľét éľintő dontések esetén javaslata

nem indokolt hirdetotáblán honlapon
a közzététe| módjáľa

Budapest, 2015. novęmber 16.

Kovács Ottĺó
v agy oĺgazđálko dási igazgatő
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