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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi tr
HumánszolgáltatrásÍ Bĺzottság vé|eményezi tr
Határozati j av as|at a bizottság számára

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őtęriesztés me gtársv a|ását.

Tĺsztelt Képviselő.testiilet!

I. Előzmények

Magyaroľszághelyi önkormanyzatairó| sző|ő fOI1. évi CLXXXD(. tcirvény 68. $ (1) bekezdése
szerint:
,,68. $ (1) Amennyiben a polgármesteľ a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit
sértőnek tartja, ugyanazon ügyben - a képviselő-testtilet önfeloszlatásálrőI szó|ó,.valamint a 70. $
(1) bekezdésében meghatálrozott ügyben hozott döntése kivételével _ egy alkalommal
kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül
nyujthatja be, a képviselő-testület a beĺyíjtáls napjától szíłmított tizenot napon belül minősített
többséggel dcint. A döntést addig végľehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a
megismételt tár gy alás alapján nem dcint.''

Fenti jogköľömben e\járva kezdeményeztem a Képviselő-testtilet z}L3.június 5-i ülésén tátgyalt, a

,,Javaslat a 17/2005. (ru. 20.) szĺimú önkormdnyzati rendelet hatályon kíviil helyezésére és ĺij
rendelet alkotásĺira, valamint a 224/2012. (wI. 05.) szómú képviselő-testületi hatá'rozat
visszavonósĺira és új hatłirozat elfogadósára,, c. előterjesztés ismételt tárgyalását
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Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekre tekintettel a 2I6t2013. (u.05.)
számú' képviselő-testületi hatfuozatot' a2I7l20|3. (VI.05.) számtj,képviselő-testületi határozatot, a
21812013. (u.05.) számú' képviselő-testületi hatátozatot és a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváľosi tnkormányzat Képviselő-testületének az onkoľmányzat tLlajdonában átló nem lakás
cé|járő szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 28ĺ2013. (vI.13.) önkormányzati
ľendeletet addig végrehajtani nem lehet, amíg azoŁ'ról a Képviselő-testület a megismételt táľgyalás
alapján nem dönt.

II. Indokolás

A Képviselő-testület á]taI 2OI3. június 6-aÍ| tárgya|t előterjesztéssel kapcsolatban további
egyeztetések lefolyatását, szĺikség esetén további módosítások átvezetéséttartottamcélszenínek.

III. Tényállás

A Kisfalu Kft a f0I3. februĺír 6-i Felügyelő Bizottsági ülésľe elkészítette a Helyiség Béľbeadási
Stratégiáról szóló tájékoztatő anyagát, amelyet a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
f04l20I3. (III. 04.) szátmĹl határozatbarĺ elfogadott. A Bizottság felkéľte a Kisfalu Kfĺt' hogy a
tájékoztatőban foglaltak, valamint az ülésen elhangzott indítványok alapján készítse el a vonatkozó
helyi ľendelkezések módosításán ak tew ezetét.

Az elmúlt években a nemzetgazđasági szinten tapasztalható negatív folyamatok a nem lakás célú
helyiségek bérlete kapcsán is megmutatkoztak. A VIII. kertileti helyiségeket bérlők egy-két
kivétellel egyéni vállalkozók és kisvállalkozások, tevékenységi köľük többnyire kereskedelmi és
szolgáltatálsi tevékenység, így hatványozottan érintették őket a gazdaságívá|ság e|hűzőđő hatásai és
a kereslet beszűkülése. Előbbiek miatt egyre többen adják vissza a helyiségeket a bérleti díjak
kitermelhetetlenségére való hivatkozással, ezze| párhuzamosan pedig kevesebb bérbevételi kérelem
étkezlk be, és még kevesebb bérleti szerzłĺdéstkötnek meg a kérelmezők.

Ezeknek negatív folyamatoknak visszaszotítása és a béľleti díj bevételek további csokkenésének
megakadályozása érdekében indokolt a nem lakás célri helyiségek jelenlegi bérleti díjainak
optimaLizáIása, azaz a bérleti díj csökkentési kérelmek rugalmasabb elbíľálása, a régen szerzőđő
bérlők bérleti díjainak lecsökkentése, valamint az rijonnan szeruődok béľleti díjainak a mai
kĺiľülmény ek<hezj obban alkalmazkodó megállapítása.

A VIII. keľületi üres helyiség álloĺnány túlnyomő része felújítandó, vagy jelentősen leľomlott
múszaki állapotban van, így a bérbeadóra tartozó felújítások béľleti díjba történő beszátmításanak
lehetősége abér|eti díj összege mellett kulcsfontosságú azíjkérelmezőkszámőľa.

A fentiekben összefoglalt célokat megvalósító ľendelkezésekkel javasolt kiegészíteni mind az
onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szollgíló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről
sző|ő 1112005. (IV. 20.) önkoľmányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), mind a224l20ĺf.
(VII.,05.) szá'mú, képviselő-testületi hatátozatot (a továbbiakban: Képviselő-testületihatőlrozat).

Jogtechnikai okokból új rendelet megalkotása; a Képviselő-testületi hatáľozat visszavonása és új
hatźlrozat elfogadása indokolt és sztikséges, az egységes szetkezetkialakítása érdekében.

A nem lakás céljára szolgáIő helyiségek béľbeadásáľól szóló önkormanyzati rende|et a 2005. évi
elfogadása őta I04 módosításon esett źt, így jelentős számú, kiüresedett bekezdéssel és ponttal
rendelkezik, szerkesztési hibák is fellelhetők berne.

Az íj ľendeletben ezek szerkezęti źÍszetvezése, a módosítások soriín tĺirtént hibfü, utalások
kijavítása megtöľtént

A rendelet fóbb módosításai a jelenleg hatályos, hatályon kívül helyezésre kerülő 17lf005. (Iv. 20.)
clnkoľmányzati rendelethez képest:
- megszűnt a lbetťije| paragľafus számozás,
- abízottságok megnevezése egységes: a hatásk<jrrel ľendelkező bizottság,



- a szerződés megszüntetésére és a birtokbaadásra vonatkozó rendelkezések éĺtelemszerĺien
rendezésre kerültek.

- kljavításra keľĹiltek a mondatszerkesztési hibák,
- törlésľe, javításľa keľültek a téves hivatkozások,
- 

'ij 
jogintézményként bevezetésre került a társbérlet iĺtézménye'

- módosításľa, illetve pontosításľa keľtilt a bérleti szerzodéskozjegyzői okiratba foglalása
- bevezetésre kerültek olyan rendelkezések, amely a|apján az onkormányzat által indított, bárki

számáta elérhető vállalkozói pľogramban ľésztvevők utógoĺđozźtsa megoldható.

A Képviselő-testületi határozatfőbb módosításai, kiegészítés ei az a|źbbiak:
- új bérleti díj kategória került bevezetésľe azokra a tevékenységekľe, amelyek nem kertiltek

nevesítésre,
- tögzítésre került a bérleti díj megállapításának szabőiya, ha olyan béľlő nyujt be kérelmet, aki

tészéte az onkormányzatkorábban hozzájára|t a béľleti szerződés megkötéséhez, de abér\o a
béľleti szerzódést nem kötötte meg,

- úLj béľleti díj kategória került bevezetésre a hosszabb ideje bérbe nem adott helyiségekre,
műszaki állapotuk alapj án,

- őĺtvezetésľe került a Képviselő-testtilet 6612013. (II. 27.) számú, határozatában elfogadott
módosítás.

- módosításľa került a béľleti díj csiikkentés módja.

Az onkormányzat báľki számá,ra elérhető váiila|kozói pľogľamot indított. Ebből a programból
kikeĺülő válIalkozások számára az onkormányzat biztosítani kívanja azt a lehetőséget, hogy
tevékenységtiket Józsefvárosban folytathassák tovább, és hosszú távon a helyi gazdaságot
élénkítsék, ezétt javasoljuk beépíteni a Rendeletbe a táľsbérlet intézményét, valamint a képviselő-
testületi hatáĺozatba egy progľesszív módon meghatáĺozható bérletí díj fizetési konstrukciót,
melyek vonzővá, tehetik az önkormányzati nem lakás célrí helyiségek'bérlését ezen vállalkozások
számźra.

A hatályos Rendelet 38. $-a tarÍaLmazza a ńszletfizetés engedé|yezés&e vonatkozó szabályokat,
azonbarl mivel nem különült el egyértelműen a bérbeadó szervezet és a Váľosgazdálkodási és

Pénzigyi Bizottság hatásköľe, valamint a bérlőľe, a volt bérlőre és a helyiséget jogcím nélkül
haszĺá'|őra vonatkozó szabályok, javasoljuk az érintett paľagrafus módosítását is.

Javasoljuk a Képviselő-testületi határozat 8. pontjában a b&Ieméĺyben végzett tevékenységek
kiegészítését múhely és sport tevékenységgel, továbbá a raktátozás és garázs tevékenysé gek 6 vo-os

bérleti díj szorző kategóriába toĺÍénő átthe|yezését. A tevékenységek átsorolását azért javasoljuk,

mert a raktározáłs és a gépjármíjtáľolás nem kereskedelmi tevékenység, és a magasabb
kategóriákb arl azoka tevékenységek vaľnak, amelyek végzése során bevétele keletkezik a bérlőnek.
A garázs cé|jára toľténő bérbeadás főként magánszemélyek részéte tcirténik, ahol bevéteI egyálta|án
nem keletkezik.

Fentieken kívtil a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülésein elhangzott javaslatokkal is
módosul a Képviselő-testületi hatfuozat szövege, javasoljuk kiegé,szíteni az ugyanarmak
kérelmezonek ugyanarra a'helyiségre vonatkozó több, eltérő időpontban beqníjtott kérelme esetén

számítanđó bérleti díjľa vonatkozó szabályokkal.

IV. Jogszabályĺ kiiľnyezet

A Képviselő-testület döntése a Magyaľorczághelyi önkormányzatakőI szőIó zoIL. évi CLXXXX.
törvény 13. $ (1) bekezdés 9. pontjrán, a 25. $-án, valamint a lakások és helyiségek béfletére,
valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľó| szőLó 1993. évi LXXVil. törvény 36. $

(2)bekezdésén ós 86. $ (2) bekezdésén alapul.

V. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése



A f0I2. évben került kidolgozásra a civil tevékenységet végzó szervezetek kedvezményes béľleti
díjfua vonatkozó szabályrendszer, amelynek gyakorlati akalmazása során adódott az a probLéma,
hogy azon szervezeteknek, akik már hosszú ideje rendelkeztek bérleti jogviszonnyal a kerületben,
azonban a bérleti szeľződésĹik korábban a bérbeadó részérő| đíjtartozás miatt felmondásra került, az
új szabáIyozás éľtelmében csak magasabb bérleti díjon kĺithettek új szetzőđést, mint a régi
kedvezményes, akár kozös költségen megállapított bérleti díjuk. Ennek kiküsz<jbölése érdekében
javasoljuk egy új rendelkezés beépítését, amely bizonyos esetben nagyobb mozgásterct biztosít a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tészéte a bérleti díj megállapításánál.

A Képviselő-testület 2013. június 5-i ülésén tfugya\t előterjesztéshez taĺtalmátő| eItérő
rendelkezések:
- a dohrínyárusítás 25 vo-os bérleti díj kategóriába került,
- a raktározási tevékenység szétbontásľa keľült aszerint, hogy az épületen belül honńan

közelíthető meg, így azutcaí bejĺáľatú földszinti helyiségben tĺjrténő nktź'ľozás 8?o-os, míg az
utcai és udvari bejfuatű pinceszinti, az udvari bejríratú fĺjldszinti és emeleti helyiségekben
történő raktátozás 6 vo-os kategóriába került,

- aBizottság lehetőséget kapott aĺnak mérlegelésére, hogy bizonyos körülmények fennállása (pl':
ľehabilitált terĹileten tcjrténő bérbeadás) esetén ne alkalmazza a 6, 12, illetve f4 hőnapja
bérbeadás útján nem hasznosított helyiségek esetében a 20 ?o-os 30 %o-os, valamint 50 ?o-os
kedvezméný

- őúvezetésre keľültek a negyed megnevezés módosulások.

A Humánszo|gáItatási Bizottság }}t3.jrínius 3-án tartott ülésén kérdéseket tett fel ahatározatí
javaslattal kapcsolatban, amelyek a hatá'rozati javaslat módosítását nem eredményezték. Ilyen
kérdés volt például, hogy

' A telkek bérleti díja mi a|ap1ankeľtilt kialakításra? A bérleti díjakat 2OII. évben fogadta el a
Képviselő-testület. A kialakításuknál figyelembevételľe kertiltek a telkek clnkormányzati
ingatlan-vagyonkataszterben rogzített érték, valamint a f}Il-ben érvényes telek .bérleti
szeľződésekben meghatározott bérleti díjak. A bérleti szeľződések alapján semmilyen ľendszer
nem volt megállapíthatő, arr:j aľľa utalt volna, hogy egységes szempontľendszer mentén kötötte
volna az onkormáĺrlyzat a béľleti szerződéseket.Ezéĺtmindenképpen sziikség volt ana,hogy az
onkoľmányzat feLáilítsa azokat a keľetszabályokat, ami alapján ha a kérelmezo tett béľleti díj
ajánlatot mérlegelhesse aZ ajátĺůatot, ha pedig a kére|mező nem tett aján|atot, a kĺirnyezetben
lévő telkekkel azonos feltételek mellett köthessen bérleti szerződést.

A társbéľlet fogalma a ľendeletben miért nem kertilt meghatálrozásra? A társbérlet fogalmát a

rendeletben nem sztikséges meghatáłrozni, mivel azt az |993. évi LXXVil. w. (Lakástöľvény)
szabá|yozza.

. Az önkormanyzati céIokďtoz és feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szervezetekkel
kapcsolatban, miért dönthet .így a Városgazdálkodási és Pénz.jgyi Bizottság, hogy a

Humánszolgáltatási Bizottság javaslatával ellentétes határozatot hoz a béľleti jogviszony
létesítésekoÍ, azaz nem az ezeke a szetvezetekľe kialakított feltételeket alkalmazza, vagy a

kedvezmény méľtékében eltér? A HumánszolgáItatási Bizottság; mint szakmailag illetékes
bizottságjavaslatot tesz a szeÍvezet szakmai előélete alapján. A Városgazdálkodásí és Pénzügyi
Bizottság a bérleti jogviszony létesítésénél méľlegeli a Humánszolgáltatási Bizottság javaslata

alapján, hogy a szeĺvezet á|ta| végzett tevékenységet más szewezet ellátja-e máľ, szükség van-e
további hasonló szeÍvezetÍe a tevékenység elláltátsáłloz. Megvizsgálja a béľleti szeľződésben
vá]Ia\t egyéb kötelezettségeknek (pl.: bérleti díj fizetési kötelezettség teljesítése, a helyiség
rendeltetésszetu hasznźiata, lakossági panaszok) való megfelelést. A bérleti szerződés
létesítésére vonatkozó döntését ezen kľitériumok a|apján hozza meg. Sok esetben a

Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság tagtraihoz olyan lakossági információk is eljutnak,
amelyek abérbeađástvégző Kisfalu KÍt-hez nem, mivel a Bizottságtagtrai által betöltöttpozícíő
olyan infoľmális kommunikáciőt genetál a lakosságga|, ami a formális kommunikációbaĺr nem
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jelenik meg, mert a lakos nem látja annyiľa fontosnak a probléma íľásos közlését. Ezek az
információk mind befolyásolhatj ák a döntések meghozata|áú.

A fentiekben összefoglalt módosításokkal párhuzamosan javaslom a 224/f012. (VII. 05.) számú
képviseIő-testületi határozat visszavonását és aZ új ľendelkezések a helyiségek, telkek,
dologbérletek bérbeadásának bérleti díját meghatározó űjhatározatbatöĺÍénő betefoglalását is.

vI. A diintés cé|ja, pénzügyĺ hatása

A rendelet megalkotása az onkotmányzat számára költségvetési hatással nęm rendelkezik, mivel
olyan ľendelkezéseket nem tatta|maz, amelyek során bevétel kieséssel lehet számolni. A rendelet
lehetőséget nyújt arra, hogy a romló gazdasági helyzetben az onkormányzat kedvező, bérlőbarát
bérbeadást folytasson, és csökkentse az Ĺires helyiségek szátmát.

Ahatfuozat és a rendelet elfogadása fedezetet nem igényel.

Az előterjesztés f. számú' mellékletében a képviselő-testĹiletihatfuozat szövegének a módosításai
két hasábos formában kertiltek becsatolásľa.

A leíĺtak megvalósulása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1.
számú' mellékletében szereplő önkormányzati rendeletet, valamint a hatźtozatot elfogadni
szíveskedjen.

Hatáľozatĺ iavaslat

....../ .... (.. .) számú, Képviselő-testületi hatáĺolzat

A Képviselő-testüIet úgy dĺint, hogy a 224120|2. (V[. 05.) számű képviselő-testületi határozatot
20L3. június 20. napjáv al visszavonja.

Hatáľozati iavaslat

. . . . . .ĺ .. . . (. . .) számú, Képviselő-testületi hatfuozat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Jőzsefváros onkoľmanyzatának (a továbbiakban:
onkoľmányzat) Képviselő-testüIete (a továbbiakban: Kt.) az onkormőnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljáĺa szo|gáLő helyiségek (a továbbiakban: helyiség), telkek, gépkocsi-beállók' egyéb
dologbérletek bérleti díjátó| a kĺjvetkezőhatározatot (a továbbiakban: határozat)hozza:

T.F]EIENT
Árr,qĺ-Áxos RENDELKEZÉSEK

1. A határozat rendelkezései a béľbeadóra kötelezőek. A béľleti díj méľtékét a bérbeadó és a béľlő
megállapodásahatáĺrozzameg. Ahatfuozatoiit.f}I3.június 20. napjától, a folyamatban lévő, még el
nem bíľált kérelmek esetében kell alkalmazni.

f. A határozat hatá|ya az onkormányzat tulajdonában á|Iő rninden, bérbeadás rítján hasznosított
helyiségre, telekľe, gépkocsĹbeáIlóra, egyéb dolog bérletľe kiterjed, kivéve a řIVT területen lévő és
az onkorm átyzat költségvetési szervei által béľbe adott bérleményeket.

3. A határozatot _ az abbarlmeghatátozott kivételekkel - a meghozatala előtt és azt követően kötött
vagy módosított bérleti szerződések esetén egyarínt alkalmazni kell, ideértve a határozat



meghozatala után elbíľált béľbeadóí hozzájáru\áls iránti kérelmeket is. Ennek megfelelően a
határozat alapjarr kellmegállapítani a helyiség béľleti díját:
a) új bérleti szerződés esetén,
b) ha a helyiségek bérbeadásának feltételeit szabá|yoző ľendelet szerint a bérbeadói

hozzájáruIásának vagy más önkormányzati döntésĺek az a feltétele, hogy a bér\ő a béľbeadó
által meghat ározott bérleti díj at elfogadj a,

c) határozatlan idejrí béľleti szerződés hatfuozott időľe sző!ó szerzłidéste való módosítására
iľanyuló bérlői kezdeményezés esetén.

4. A jelen határozatbarl szabályozotÍ esetekben a határo zat a|apján kell kezde ményezn\ a bérleti
s zerző désb en r o gzített b érleti díj megáll ap ítás át és mó do s ítás át

Fogalom meghatározások

5. A hatáľozat a|ka|mazásábaĺ:.
a) a helyiség bérleti díj alapja: a helyiség beköltĺjzhető forgalmi értéke a|apjőn meghatározott

teljes, egy évre vonatkozó bérleti díj ÁFA nélkül szálmított(nettó) összege,
b) a telek béľleti díj alapja: a negyed besoľolása alapján meghatáľozott összeg,
c) gépkocsi-beálló bérleti díj alapja: a negyed besorolása alapjánmeghatáľozott összeg,
d) az egyéb dologbérlet bérleti díj alapja: a dologbérlet funkciója alapjaĺr meghatározott osszeg,
e) foľgalmi éľték megállapításĺának időpontja:

ea) új bérleti szerzodés esetén a bérbeadásľól való döntés időpontjában éľvényes aktuális
bekoltözhető forgalm i érték,

eb) ha a helyiségek bérbe adásának feltételeit szabáIyoző rendelet szeľint a bérbeadói
hozzájźľa|átsának va1y a bérleti jogviszony keretében más béľbeadói d<intésnek az a
feltétele, hogy a bér|ő a béľbeadó által meghatáľozott béľleti díjat elfogadja, az ezze|
kapcsolatos önkormányzati jognyilatkozat kiadásáról való dontés iránti kérelem

. előteľjesztésekor érvényes aktuális bekĺjltĺjzhető forgalmi érték,
ec) hatáłrozat|an idejű bérleti szeruodés határozott időre szóló szerzodésre való módosítására

iĺanyuló bérlői kezdeményezés esetén, az ezze| kapcsolatos önkormányzati jognyilatkozat
kiadásáról vaIó dcjntés iránti kérelem elĺíterjesztésekor éľvényes beköltözhető forgalmi
éÍ7ék.

Đ aktuális beköltözhető forgalmi éľték a helyiség tulajdonjogának bérleti vagy más a haszná|ati
joggal nem terhelt - illetve az ilyen jogokat figyelmen kívül hagyva _ és helyiség tiľes (kiürített)
állapotában _ illetve tiľes (kiĺiľített) állapotá'tfe|téte|ezve - megállapított foľgalmi értéke.
A forgalmí éÍték az Önkormányzat áItaI megáilapított, évente akĺlalizá|t, becstilt érték, amely
értéken a helyiségek az onkoľmanyzat vagyonkataszterében szeľepelnek. Kétség esetén _

amennyiben a bérbeadó a nyilvántaĺtott forgalmi értéket a valóstól eltérőnek ítéli meg _ soľon
kívüli értékbecslés elvégzése sztikséges.
A foľgalmi éľtéket az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gálő helyiségek
eladásrának feltételeirőI szóló ľendeletben foglaltak szerint kell meghatőlroznĹ Az értékbecslés
koltségeit az onkormányzat, illetve az áItala ab€rbeadálssal megbízott vagyonkezelo szewezet
viseli.

g) rendeltetés azahasznáIaticé|, amelyľe abérbeadáls történt, vagy amelyrekérkazt,
h) kereskedelmi alapeIlátás: az élelmiszeráĺusítás és az élelmiszer jellegű vegyes :đz|et, ha a

béľlemény hetvenöt százalékáłtmeghaladó hrányadát ilyen tevékenység céIjźtrahasználják,

Đ egészségügyi tevékenység: a győgyszer, gyógynövény árusítás, illetve a győgyászati
segédeszköz kiskereskedelem is,

j) a lakossági kisipaľi szo|gáltatáls: akízárőIag lakossági fogyasztók számára történő szo|gáltatás,
k) ľaktáľ: az a helyiség, amely a hatfuozat 8. pontjában felsorolt tevékenység cé|játra szo|gá|ő

helyiségen (helyiségcsopoľton) kívül található és kizźróIagraktźttozás cé|jára alkalmas,



n)
o)

t) telek: felépítménnyel nem ľendelkező, az ingat\an-nyilvántartásba önálló helyrajzi számmal
bejegyzett, körüIhatárolt ingatlan,

m) gépkocsi-beálló: telken vagy Iakóház udvaľán kialakított, kizfuő|ag gépjáÍffiJ tfuo|ásfua
alkalmas beálló hely, 

:

egyéb dologbérlet: óľiásplakát, falraszerelt kirakat, neontábla, reklámtábla,
a helyiségbeĺvégzett tevékenységet annak alapjárĺkell megállapítarli, hogy a helyiséget milyen
célra adtźk bérbe, illetve a helyiségben aZ elhelyező hatóság, illetve a bérbeadó milyen
tevékenys éget engedéIy ezett,

P) ha a helyiségben (helyiségcsopoľtban) többféle tevékenységet végeznek, a béľleti díj
megőlIapításźnáI azt atevékenységet kell figyelembe venni, amelynek a|apján a 8. pont szeľinti
magasabb bérleti díj igényelhető,
HVT terĹilet: aZ onkoľmányzathelyí város-rehabilitációs teľület kijelöléséről és a területen a
rehabilitáció megvalósításáľól szőlrő 32|2001. (X. 26.) számú, rendeletében meghatiáľozott város-
rehabilitációs terület.
önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szetvezetet: az
egyesülési jogról, a kozhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek múködéséről és
támogatásáłról szóló 20I|. évi CLXXV. törvény hatálya aIá tartoző civil szeľveżet vagy a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáĺőI, valamint az egyházak. vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásĺáró| zol1. évi CCVL törvény hatálya a|á tartozó egyház vagy Budapest
Főváros VIII. keľületJőzsefvánosi onkormőnyzatta| közszolgáltatási szeruődéses kapcsolatban
áIIó szervezet.
helyiség műszaki állapotának kategóriái: kiváló (5), jó (4), ktizepes (3), rossz (2), nagyon ľossz
(1), amelpek részletes feltételeit a jelen hatátozat melléklete tarta|mazza.
szociális felzáĺkőztatást, oktatást, foglalkoztatást végzo szervezet:. józsefvĺírosi bejelentett
lakcímmel rendelkező személyeket foglalkoztatő, Jőzsefváľos területén legalább telephellyel
ľendelkező gazdasági vál l alkozás

6. A béľlemény fizlkai, építészetijellemzőivel és funkcióival kapcsolatos fogalmakľa egyebekben
az oTEK meghatiáro zásait kell figyelembe veĺmi.

II. FEJEZET
A BÉRLETI DÍJ MEGÁI-ułpÍľÁsÁn,q. voNATKozo szĺBĺLYoK

7. A helyiség bérleti díjanak alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és-a Kt. más határozata
szeľint aktualizá/lt beköltözhető foľgalmi értéke szo|gáĺI. Abban aZ esetben, ha a helyiség
bérbeadására, verseńyeztetés vagy pá|yőtzat űtjáľl kerül soľ, a minimális bérleti díjat a helyiség AFA
nélküli bekĺjltözhető forgalmi értékének 80 %o-át alapul véve kell meghatfuozni. Nyilvanos
pá|yáztatás esetén önkormányzati éľdekből a minimális bérleti díj a beköItozhető forgalmi érték

80 vo-nál kisebb éĺtékben is meghatározhatő azza|, hogy ez az érték nem lehet kevesebb a

beköltözhető foľgalmi éľték 50 %o-náI. Amennyiben a páłlyázatbarl a bérbeadás során .vé,gezheto
tevékenység nem keľtil meghatározásra, Ĺtgy az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség Afa nélküli
bekĺjltĺizhető forgalmi éľtékének a8 %o-a.

8. a) A helyiségbenvégzett alábbi tevékenységeket figyelembe véve az alap bérleti díj a következők
s zerint v áIto ztathatő :

q)

r)

s)

Đ

B érleményb en v égzett tevékenység

Italbolt, dohányárusítás, j átékterem' szexshop
Y endéglátás, ipaľi tevékenység
Élelmiszeľ kiskereskedelem szeszárusítással

Bérleti díj a nettó
foľgalmi éĺték

arányálban:
25 Vo

L2 Vo

L0 Vo



Kereskedelem (üzlet, inteľnetes kereskedelem)
Egészségügyi maganpľaxis, egyéb egészségügyi tevékenység, masszázs és
fogyasztószaloĺ
KöIcsönző, nyilvános internet-szo|gá,Itatás
koda, bemutatóterem, ľaktáro zás lstcai fĺjlds zinti helyi s é gb en
Szeszmentes vendéglátás
Kereskeđelmi alapellátás (élelmiszer, élelmiszer jellegrĺ vegyes üztet)
szeszárusítás nélktil
Népi iparmúvészeti-, képzőmuvészeti-, kultúrcikk kiskereskedelem,
könyvárusítás
Raktáľozás utcai és udvari pinceszinti, udvari fĺjldszinti, emeleti helyiségben,,
gaŔlzs, műhely
K<jzmúvelődési, oktatási, szociális és spoľt tevékenység, műteľem, kiállító
teľem, múzeum, szíllház, pľóba-, torna- és táncteľem, klubhelyiség,
Lakossági kisipaľi szolgáItatáls (pl.: fodrászat, kozmetika, miĺkörömépítés,
varroda)
Ruházati és egyéb konfekcionált termékek; bőr, konfekcionált termékek és
lábbeli, villamos és híradástechnikai, számítástechnikai, közsziikségleti cikkek
iavítása; látszeľészeti és optikai eszköztik javítása; fogtechnika; őra- és
éks zeľj av ítás ; mo s ás, v e gýís ztítáls, textilfes tés ;
T ruf 'őház, v ízór a- és gőłzf o gađő, v alamint WC helyi s é g
Jelen pontban nęm nevesített, szeszárusítást nem taĺta|mazó tevékenységi kiiľök
esetén

Üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított nettó 25M
Ft alatti helyiség esetén a fenti szotzők érvényesítendők azza|' hogy a bérleti díj
önkormányzatiérdekbőllegf eljebb20%o-kalcsökkenthető.

Üres, legalább Lf hőĺapja, de legfeljebb f4hőĺapja nem hasznosított nettó 25M
Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők éľvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj
önkormány zatí ér đekbő l l egfelj ebb 3 0 7o -kal cs ökkenthető.

Üres, legalább 24hőnap1anem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a

fenti szorzók érvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj önkoľmányzati érdekből
legfelj ebb 50 7o -kal cs<ikkenthető.

87o

8Vo
87o
8Vo
6Vo

6Vo
6?o

6%o

67o

6Vo

67o

2Vo
87o

b) Telek béľleti díja:
Palotanegyed, Népszính áz negyed,Csarnok negyed és Coľvin negyed: nęttó 2Oo,- FtJfiŕ/hő

- Magdolna negyed, Orczy negyed, Losonci negyed: nettó 150,- FtlÍIŕĺhő
- Tisztviselőtelep, Ganz-negyed, Keľepesdűlő, Százados negyed: nettó I25,-FtJm" lhő

c) Gépkocsi-beálló bérteti díja: fOI3. évben nettó 6.368,- Ftĺhő, rnajd ezt kĺivetően fOI4. évtőI

évente az iĺlf7ácíő méĺtékével ntjvelni kell.

d) Egyéb đologbérlet bérleti díja:
- oiĺas plakát 2OI3. évben 17.3f8,- Ft!hő, majď ezt követően 2014. évtől évente az inflácíő

mértékév el növelni kell.
- fa\taszeľelt kirakat,reklátmtźtbla, neon reklám: nettó 2.000,-FtJm.ĺhő (min. 1 m')

g. Uj béľbeadás esetén a fentiek szerint meghatáľozott a|ap béľleti díj mértékét kell felajánlani,

illetÝe versenyeztetés esetén amennyiben a pá|yázat kiírásakor a veľsenyeztętett helyiségben

végezhető tevékenység meghatározásra kerül, alap bérleti díjként meghatározni. A jeLzett értékek

iľányadóként ľuntóionanak, a ueľleti aíj minaĺg az a méĺték' amelyrol a bérlővel megállapodás



köthető. A béľlő á|tal fízetendő bérleti díj legkisebb mértékét jelen határozat Y. Fejezete
szabőiyozza.

10. Ugyanaĺmak a kéľelmezőnek ugyanannak a helyiségre vonatkozó több e\térő időpontban
benyíjtott kéľelme esetén a legkoľábban benffitott kérelem időpontjában iranyadó számítottbérleti
díjat kell részéte a későbbiekben is felajĺánlani.

11. Új bérbeadásnál, amennyiben a b&|o a kerületfejlesztési célok között meghatáľozott
tevékenységet kíván a helyiségben folytatni, és hatáľozott iđeju, minimum 48 hónapľa szóló bérleti
szerződést köt, a fizetendő bérleti díj méľtéke a hatáskörrel ľendelkezŕ| bizottsálg döntése alapján
évente növekvő mértékben is meghatáľozhatő. A bérleti díj méĺtéke az e|ső 12 hónapban a 7. és 8.
pont alapjĺán számított bérleti díj 50 vo-ä,, 4 második 12 hónapbaĺ 75vo-a, majd a 24. hőnapot
követően a szá,mított bérleti díj összegéľe emelkedik. Erľől a béľbeadáss a| megbízott vagyonkezelő
szervezet javaslatára az tnkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizoitsá,ga hoz
döntést. Az erte vonatkozó megállapodást a bérleti szerződésnek tartalmaznia kell.

12.Ujbéľbeadásnái.,haolyan utcai bejáratú pinceszinti, vagy udvarról megközelíthető helyiség
kerül béľbeadásra, amelyre legalább egy éve nem étkezett béľbevételi ajiínlat, vagy étkezett, de
hasznosítása a 8. pont alapján számított bérleti díjon nem lehetséges, továbbá az 5. s) pontban
megállapított 4-es vagy annál alacsonyabb kategóľiába besorolt állapotú, a bérleti díj mértékét a
mindenkori közös költség ĺisszegén kell megállapítani.

13. Új bérbeadásnál, ha olyan utcai bejáratú fĺjldszinti hetyiség kerül béľbeadásra, amelyre legalább
egy éve ĺem étkezett bérbevételi ajánlat, vaEY étkezett, de hasznosítása a 8. pont alapján számított
bérleti díjon nem lehetséges, továbbá 3-as vagy aĺmál alacsonyabb kategóľiába besoľolt állapotú, a
bérleti díj méĺtékét a mindenkori közös költség ĺisszegén kell megállapítani.

14. A If. és 13. pontok alapjaĺtörténő bérbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell a helyiség felrijítását
saját költségen, továbbá a bérleti jogviszony időtartama a|att és azt követően sem élhet
bérbeszámítással, és a felríjítás költségét semmilyen jogcímen nem követe|heti az onkormanyzattóI.

15. Új bérbeadás esetén, a If. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a kérelmező
nyilvános, bárki számára elérhető onkormányzat áIta| indított váilalkozői programban vett tészt,
székhelye a lózsefvátosban taláihatő és határozott idejii, minimum 60 hónapra sző|ó bérleti
szerzodést köt, a fizetendő béľleti díj mértékét az elso 24hőnapbarl a mindenkori közös koltség 10

%o-kal növelt értékének megfelelő összegben kell meghatátozni, majd ezt követően a bérleti díj
mértéke a7. és 8. pont a|apjaĺszálmított bérleti díjľa emelkedik.

16.
a) Amennyiben olyan gazđasági tĺáľsaság vagy egyéni váIlalkoző ré,szére történik a béľbeadás,

amely józsefviárosi lakosok oktatását, foglalkoztatását, szociá|ĺs fe|záĺrkőztatását elősegítő
oktatási tevékenységet végez minimum If-Ig fő részére, a bérleti díját a 7. és 8. pont alapjan
számítottbérleti díj 75 7o-źtn,20 fő felett pedig a7 . és 8. pont a|apjan szźtmított béľleti díj 65 %o.

an kell megállapítani.
b) A bérleti szerződésben rcgzíteni kell, hogy a béľlő negyedévente koteles a bérbeadó felé

megküldeni az oktatottak, foglalkoztatottak nevét és lakcímét, amelyet bérbeadó a lakcím-
nyilvántartón keresztül a Polgármesteri Hivatal elLenőriz.

c) Amennyiben a bér|ő jogosultsága a foglalkoztatottak, oktatottak számámak növekedése,
cstjkkenése miatt váltoix, ĺsv a kidvezmđny mértéke az a) pontban foglaltaknak megfelelően
váItozlk a bérleti jogviszony fermállása alatt.

d) Amennyiben a bérlő a b) pont szerinti beszámo|átsi kötelezettségének egymást ktlvető két
alkalomma|felszó|ításľa Sem tesz eleget, űgy akedvezméný elveszti.

9



III. FEJEZET
A HELY IS Éc n Énlpr I o ÍĺÁN'q.r vĺó p o s ÍľÁs Ána. VoNATKo zo ľvĺBc ĺrl-epooÁs

17, Ha helyiségek béľbeadásának feltételeít szabźiyozó cinkoľmőnyzati rendelet szerint a bérbeadói
hozzźĺjáłruIátsnak vagy más _ a bérlő áita|kezđeményezett _ önkormányzati döntésnek az a feltétele,
hogy a béĺJ.ő a béľbeadó által igényelt bérleti díjat elfogadja, a bérbeadó akkor kezdeményezia
bérleti szerzódésben (módosításában) rogzített bérleti díj módosítását, ha a béľlői kéręlęm
előteľjesztésekor fizetett bérleti díj nem éri el a 7. illetve a 8. pont alapjan számítottbérleti díjat.

18. Ha a jelen pont alkalmazásáva| megállapított bérleti díj a bérbeađóihozzájárulás vagy más _
bér|ő á.JtaI kezdeményezett _ önkoľmányzati dontésre tekintettel máľ korábban elérte a 7. illetve a 8.
pont alapj án számított béľleti díjat, az újabb bérbeadói hozzźĄáru|źts vagy _ más bérlő által
kezdeményezett _ ĺinkormányzati dontés esetén, a béľbeađó a bérleti díj módosítását nem
kezdeményezí. Az ilyen météket eléľő bérleti díj csak valorizáciő útján kerül emelésľe.

19. A bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javaslatára aZ onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bízottsága döntése alapján a bérbeadóihozzájárulásľa vagy
a szerződés módosításáľa - beleéĺtve a bérleti díj felülvizsgá,|atát is _ irányuló bérlői kérelem
esetén, különösen, ha a kéľelem a kérelem indokaként előadjfü, hogy a bérleti díj összege nagy
teľhet ľó a vállalkozásra, a 7-I7. pontban foglalt szabályoktól el lehet térni, és az egyébként
igénylendő bérleti díjnál legfeljebb 50 %o-ka| alacsonyabb tisszegű bérleti díjľól is meg lehet
állapodni _ vagy a béľleti díj emelésétől el lehet tekinteni _ az a|álbbi köľülmények fennállása
esetén:
a) a bérleti szeruődés szerint fizetendő béľleti díj összege legalább 15 vo-kal meghaladja a 7. és 8.

alapján számított bérleti díj méľtékét; és
b) a bérleti jogviszony több mint 36 hónapja fennáll, ideéĺtve aztis, ha a bérlő jogutódlássaI szeruett

bérletijogot, és
c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a béľbeadó trányába.

A F{ELY ls Écľ Én ĺ,*u,o#i trdšźľ*A VALo C s o KKENrÉs B

f0. A helyiségbér átmeneti időszakľa, amíg aZ akadály fenĺláll, a bérbeadással megbízott
vagyonkezelő szervezet javaslatára az onkoľmányzat Tu|ajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsáłga döntése alapján különtisen az a|áhbi jogcímeken legfeljebb 50 %o-kal csökkenthető,
amennyiben azok nem aZ onkormarryzat felelősségi körében merülnek fel :

a) az épületen vagy a kcizteľületenvégzett építési, szerelési munka miatt,
b) a helyiség áLta|akítása vagy felríjítása miatt,
c) a helyiség (helyiségcsoport) egy Észétlek használhatatlan áł|lapota miatt.

2t.
a) A gazdőtlkodó szetvezetvagy egyéni vállalkozó gazđáttkodásában beáltt negatív váiltozáls miatt _

kül<inösen: igazo\ható áľbevétel cstjkkenés, veszteség, káresemény, betegség _ a helyiségbér
méĺtéke hatátozatlarĺ időtaĺtamľa szóló bérleti szerzódés esetében legfeljebb 36,hatáttozott idejtĺ
bérleti szerződés esetében legfeljebb }4hőnapra' v.agy a bérleti jogviszony végéig a bérbeadással

megbízott vagyonkeze|o szewezet javaslatára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat

gyakoľló bizottsága dĺjntése a|apjáłn legfeljebb 50 7o-ka1' csökkenthető. A kérelem
mega|apozottságáĺt az Önkoľmanyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
vizsgáija.
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b) A bérleti jogviszony az a) pontban meghatározott esetben nem hosszabbítható meg a lejárt bérleti
szerződésben meghatározott feltételekkel a béľbeadási ľendelet 29.$-a alapján, hanem a béľleti
díj mértékéről a Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága dcint.

22. Ha veĺđég|átá,s, kereskedelmi, lakossági kisipari szolgáltatás, raktározás, garázs' gépkocsi-
táľolás cé|jáłra szolgáló bérlemény, telek bejźrata e|ótt az épületen, vagy a kĺlzterületen nem az
onkormányzat megbízásábőI végzett építési, szerelési munka vagy az épületen végzett munka a
béľlemény megközelítését gátolja, a bérleti díj a bérlő kérelmére legfetjebb a béľleti díj 50 vo-ig
mérsékelhető arta az idótartamra, ameddig az ęm|ített akadály fennáll. Ha a munkálatok a helyiség
megközelítését úgy gátolják, hogy a helyiségben végzett üzleti tevékenységbizoĺyíthatőanhátrányt
szenved, a megállapított bérleti díj otven száza|éknáll nagyobb méĺékben is mérsékelhető. Ebben az
esetben a kieső bérleti díj bevételt a kivitelezőtóUa kivitelező megbízójától kell kérni. E
ľendelkezést lehet aIkalmażni akkor is, ha a bérlő a helyiséget a bérbeadő hozzájárulásával
áLtalakítj a, v agy felúj ítj a.

f3. Ha új béľbeadás esetén a helyiségbérleményben a korábbi hasztáIattól eltérő tevékenységet
kívánnak folytatni, abér|o áLLta| fizeteÍIdő bérleti díj cisszege átmeneti időszakľa legfetjebb 50 vo-ka\
csökkenthető, eĺrnek mértékéről bérbeadással megbízott vagyonkeze|ő szervezet javas|atára az
onkormányzat Tulaj donosi/B érbeadói j ogokat gyakoľló b izottJága dĺ!nt.

V. FEJEZET
A FIZETENDO BÉRLETI oÍr lBcrIsEBB uÉnľÉxB

24. A fizetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mínt az
onkormányzat źitaltáĺsashází kozos és egyéb költségként kifizetett összeg, ideéľtve a IV. és'VI.
FEJE,ZET alkalmazásának esetét,továbbábármilyen, a béľleti díjat érintő kedvezmény esetét.

25. Ha a helyiség nem társasházban van' a fízetenđo nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege nem
lehet kevesebb, mint az onkormányzat á]tal a bérbeadói feladatok keretében a helyiségre foľdított
koltségek két éves źttlaga, ideértve az épuLetre fordított költségeknek a helyiségre jutó részét és a IV.
és VI. FEJE,ZET alkalmazásának esetét is, továbbá bármilyen, a bérleti díjat éríntő kedvezmény
esetét.

VI. FEJEZET
oNroRIr,ĺÁľľyz,ą.rI FELADAToKHoZ És cÉI-oxH oZ KAPCsoLóDo

TEVÉKENYsÉcBľ vÉczo ĺZERvEZETEK KEDVEZMÉľľyBs BÉRLETI DÍJA

26. onkormányzatí feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szetvezet részére
tĺjľténő béľbeadásnáI az onkormĺányzat Tu|ajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsáłga az

illetékes szakmai bizottságjavaslata aLapjáĺn kedvezményes bérleti díjathatározhatmeg, az a|ábbí
kategóriak szeľint:
ul íuJ.l"tioĺ éves méľtéke a helyiség Ápa' nelttili beköltcjzhető forgalmi éľtékének a 4 cľo-a,

ameruryiben a szerYezet havonta legaIább f alkalommal folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

b) a béľleti díj éves mértéke a helyiség Ár',ł, nelnĺi beköltözhető foľgalmi értékének a 2 %o-a,

amennyiben a szervezet havonta legalább 4 alkalommal folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

c) a bérleti díj méľtéke a mindenkori közös költséggel vagy tizemeltetési kĺiltséggel megegyezo
összeg, amennyiben a Szervezet havonta |ega|źhb 8 alkalommal folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet.

ft.
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a)

b)

A kedvezményes bérleti díj megadásának előzetes feltétele, hogy az tnkormanyzat illetékes
bizottsága igazo|ja, hogy a tegalább 1 éve bejegyzett és műkĺjdő önkoľmányzatifeladatokhoz és
célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzÍl szetvezet Józsefváľos lakossága érdekében |źĺja e| a
tevékenységét, amelyhez a civ1l tevékenységet végzó szervezetnek be kell csatolnia a b.)
pontban körülíľt szakmai beszámolót, valamint szakmai tervet.
A kedvezményes bérleti díj engedélyezésének a feltétele továbbá, hogy az önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szeÍvezet a következő feltételeknek
eleget tegyen:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormáĺyzatot,
bb) a legalább havi rendszeľességű helyiséghaszĺá|atot igénylő eseményekĺől (fogadó óľa,

gyúlés, rendezvény, tanácskozás, stb.) küldjön értqsítést, meghívót az tnkormányzatnak. Az
események népszeľűsítésére az tnkoľmányzat a honlapján, közösségi poľtál pľofilján ,,civil
eseménynaptárt,, hoz létre és működtet.

bc) minden év máľcius 15. napjáig nyíjtsa be az adott évľe vonatkozó szakmaitervét, amelyből
megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez az év soľán megľendezni, illetve a
béľleményben milyen állandó tevékenységetvégez, az mernyiben szolgálja Józsefváros és a
j ózsefvárosi lakosok érdekeit.

bd) azeLóző évi tevékenységéľőI nýjtson be beszámo|őttárgyév május 31. napjáig.
be) a helyiségben az a|apszabáiyában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor

engedéIyezett tevékenységet folyamatosan folytassa.
c.) A kedvezményes bérleti díj megállapításanáI az tnkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat

gyakorló bizottsága az alálbbi kľitériumoknak megfelelő, Józsefváros és a józsefvátrosi polgáľok
éľdekében kifej tett tevékenys é geket ves zi figyelembe :

ca) közérdek mentén, a Józsefvárosban mfüödő önszerveződő közösségek, továbbá múvészek
és spoľtolókpá|yázati támogatásźtrő| sző|ő 2f/z071 (IV.12.) önkoľmányzati rendelet 2. $ (1)
bekezdésében meghatáľ ozott kozcélok elérése érdekében történik,

cb) önmagában is életképes, valós teljesítményt produkál,
cc) közszolgáltatási kapacitást vált ki, vagy eľősít meg.

28, Uj béľbeadás esetén az a|ap bérleti díj éves méľtéke a helyiség Áp,q. neltüli bekölt<j zheto
forgalmi étékének a 6 vo-a. Amennyibefl a szetvezet a 27. pont szeľinti első éves 'beszáĺmoLőjátt a

szakmai bizottság részéte benýjtotta, és azt a bizottság elfogadta, aZ onkoľmányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemľe a bérleti díjat a helyiség Józsefváros,
valamint a józsefvrárosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága
fiiggvényében a f7 . pont a.), b.) vagy c.) pontja szeľinti méĺéI<re módosíthatj a, a bérLetí szerzodés
egyéb feltételeinek v áitozatlanul hagyása mellett.

fg. A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékeléséľę és elfogadására az onkorĺ.nanyzat
hatásköľrel rendelkező szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a szakmai bizottság a szakmai
tervet és beszámolót elfogadta, űgy az onkormányzat TulajdonosýBétbeadői jogokat gyakorló
bizottsága az onkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó
bérleti đíjat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a szeÍyezet a kotelezettségeinek nem tesz

eleget, úgy a bérleti dl1 az érintett év januáľ 1. napjától visszamenőlegesen az aktuális forgalmi
értéket aIapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a nem civil szervezetel<ĺemeghatźtrozott béľleti
díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amermyiben a szakmai terve, beszámolója a|apján
bizonyított, hogy tevékenységét csak részbe 'n végezte Józsefváros éľdekében , űEy a bérleti díj a 26.

pontban szabáiyozott magasabb kategóriába soľolt bérleti díjra emelkedik.

30. AzonkormĺányzatTaIajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bízottsága dönthet úgy új bérbeadás

esetén, hogy az önkormányzatifeladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szewezet
részére a bérbeadálst, illetve a kedvezményes bérleti díjon tĺirténo bérbeadást nem engedé|yezi,
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amennyiben a szervezet céIja, pľofilja az onkormányzat áital ellátandó fe1adatokhoz nem
kapcsolhat ó, v agy azt má'r más civil szetv ezet kielégítően e||átja.

VII. FEJEZET
A BÉRLETI pÍl ľ,ĺecÁLLAPÍTÁSÁne. rocosuLT EGYSÉG

31. Ha a bérleti đíj mértékér.ől és megfizetésének ütemezésétő|,vagy bármilyen más bérleti díjat
érintő kérdésben bérbeadii döntésre van szfüség a bérbeadással megbízottvagyonkezelő szetvezet
javaslatára az tnkormányzatTulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága jogosult dönteni.

32. Ha abér|ő és a bérbeadással megbízott vagyonkeze|o szewezet közott a bérleti díj mértékéľől és
megfizetésének ütemezéséto|, illetve bármilyen más bérleti díjat érint(5 kérdésben vita alakulna ki, a
bérbeadó érvényesítendő álláspontj álrőL az tnkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága dönt.

33. A Képviselő-testület dont az első bérleti díj méľtékéről és megfizetésének ütemezésétő|,ha a
bérlő s zem éIy ét a Képvis elő-tes tület j elölte ki.

VIII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

Ava|orizáciő

34. A bérleti díjról (vagy módosításáról) való megállapodás soľán - függetlenül attól, hogy az
milyen okból történik _ minden esetben ki kell kötni éS a bérlőnek vállalnia kell, hogy az űjbér|eti
díjat _ vagy ha a bérleti díj nem módosul a jövőben a fizetett bérleti díjat - a következő évtől,
évente január l-jétől a KSH źltal az e|óző évľe vonatkozőnkozzétett fogyasztói áľindex mértékével
növelten fizeti. Amennyiben a bérlő a közüzemi- és kĹilönszolgá'|tatási díjak összegét a

Bérbeadónak fizeti meg, évente januáľ l-től a Főváľosi Közgytĺlés áital a tárgyévre meghatározott
áĺon szőłmítotť díjakat fízeti meg, A bérlőnek írásban nyilatkozatot kell adni aľról, hogy ezen béľleti-
,közuzemi- és különszo|gá|tatási díj emelést ellenvetés nélkül elfogadja.

35. Az új bérleti szqzodésben és a szeruildés módosítása során minden esetben ki kell kötni, hogy a
bérbeadó a helyiség béľleti díját 10 cľo-ka| megemeli, ha a helyiségetmagálban foglaló épület előtti
közterületen díszbuľkolat létestil vagy jelentős beľuházás valósult meg, és a bérleti díj összege nem
éri e| a 7. és 8. pont szerint szátmított béľleti ďíj z0 vo-ka\' emelt összegét.

Egyéb szabályok

36. Páĺ|yá,zat esetében azt a díjmértéket, amelynek az eme|ésére ajánlatot lehet tenni, a pőlyázatí
kiírásról való döntés soľán kell meghatátrozni.Pá|yázat esetében a nyeľtes á|tal ajánlott bérleti díjat
kell a béľleti szerződésben rcgzítení.

37. Ha a bérIeti szerződés időtartamhoz köti a bérleti díj módosítását, ajelen hatrározat szeríĺti
béľleti díj módosítása e|őzetes értesítés nélkül végľehajtható.

Melléklet

A nem lakás cé|jfuaszo|gáůő helyiségek műszaki éľtékelésének szempontjai:

($ kĺváló műszakĺ állapotú leďeliebb 5 éven beliil felúiított
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fajlagos kĺjltséget illetve a helyiség éľtékének 10 7o-át.

felszereltsé ge; gépészeti berende zéisi tźrgyak és szerelvényei, elektronos hálőzat és
szerelvényei víz-gáz, csatorna, fĹĺtés, műszaki állapota megfelelő illetve 5 éven beliil
felúj ítás a me gtöľtént áltv izs gá|ás, b eüzemel é s.

közmiĺ mérőórák szabványosak (vízőľa, gázőra villanyóra) t

aljzatbeton, lépcső, vakolat javítást nem igényel
ny í|ászát ők felúj ítva,
burkolatok javítása,
fiĺtés jó,
TĺsztasáeÍ festést igényel

(4) ió műszakĺ állapotti
Javítást igényel. a költség nem haladia mee az lnŕ eső bruttó 20 000.- Ft fajlagos
költšéget illetve a helyiség éĺtékének 20 7o-át.

a

O

o

a

a

felszereltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szeľelvényei, elektronos hál|ózat és
szerelvényei víz-gáz, csatorna, .fűtés hálózat fe|iIvizsgá|ata javítása, beüzemelése
sztikséges.
közmű m&óőrák szabványosak (vízőra, gázóra villanyóra),
v ako l atj avít ás, a|jzatb eton v agy lépcs ő j av ítás a,

nyíl.ászáľók javítása,

buľkolatok javítása'
festés, mázo|ás,

o fútés áltvizsgźláq beüzemelés.
Kĺsebb felúiítást ieénvel

(3) kłizepes míĺszaki állapotú

költséget illetve a helyiség éľtékének 40 7o-át.

o felszeľeltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szerelvényei, elektronos hálózat és

szeľelvényei cseréje, víz-gáz, csatoma, tvtésháL|őzat fehijítása szĹikséges,
o kozmiĺ mérőóľák szabványosítása, métőhely kialakítása (vízőra, gázőta villanyóra),
o vakolat javítás, aljzatbeton vagy lépcső javítása,
o szigetelés javítás,
. rlyíIászátrők javítőłsa,
o burkolatokjavítása vagy részleges cseľéje)
o festés-mázolás,
o fiĺtés javítás, Ĺizembe helyezés.

Naevobb felúiítást ieénvel

(2) rossz műszaki állapotú
Jelentős felújítást igényel. a költség nenr hďadia mee az lm, eső bruttó 60 000.- Ft
fajlagos koltséget. illetve a helyiség értékének 60 7o-át.

o felszereltsége; gépészeti berendezés i táĺgyak és szerelvényei, elektronos hálózat és

szerelvényei cseréj e, v íz- gáz, cs atorna, futés há|ózat cseréj e s ztikséges.
o közmű m&oőtők szabványoś ítása, métóhely kialak ítása (v ízőra, gázőra villanyóľa),
o vakolat cseľe, aljzatbeton- vagy lépcsőjavítása, 

14

a

o

a

o

a



. nyí|ászáľók cseréje,
o burkolatok cseréje,
. festés, mázoLás,
. szigetelés,
o fiĺtés felújÍtandó

ielentős felúiítást ieénvel

(1) nawon ľossz műszaki állapotri

költséget illetve a helyiség értékének 60 7o-át.

o felszeľeltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szerelvényei, elektronos hálózat és
szerelvényei cseréje, víz-gáz, csatoľna, f|Lté,shá|őzat cseľéje sztikséges.

o közmű m&őőrák szabványos ítása, métohely kialakítása (v ízóta, gázóra villanyóra)'
o vakolat csere, aljzatbeton vagy lépcső csere'

' . nyíIászátók cseľéje,
o burkolatok cseréje,
o festés, mázolás,
o szigetelés,
o nincs fűtés.

Telies felúiítást ĺeénvel

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetĺĺ igazgatőja
Hatáľidő: }}I3.június 12.
A döntés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Kĺsfalu Kft.

Budapest, z0I3.június 10.

Tcirvényességi ellenőľzés :
Rimán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából:

Dr.Mészár Eľika
aljegyzó

Mel1éklet:
I.számú' melléklet:
2.szálmli melléklet:

rendelet tewezet
hatáiozat kéthasábos, kizálróIag
formában

,L ,/fue-L€.,-.
201i

;ffi'Ą
Dr. Kocsĺs Mlárté

polgáľmester r,L

Źil ?.j lll l'i ĺ i

a módosuló ľészeket összehasonlító
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