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Tisztelt Városgazdĺílkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest VIII. kęľület Józsęfuárosi Önkormányzat (továbbiakban: onkormányzat) tulajdonát képezi a
Budapeit VIII. kerület, Baross u. 28. szám a|atti,3673gl0ĺN4 hľsz.*ú, |74m2 alapterülettĺ, udvari
bejźnatí, fijldszinti nem lakás célú helyiség' amely az ingatIan-nyilvántartásban egyéb bęsorolással szerepel.

Avízőrás helyiségre az onkotmáĺyzat közös költség ťĺzetési kötelezettsége: 29.580,- Ft/hó.

Az ingatlant magába foglaló épület az 1900-as években éptilt, hagyományos tégla szerkezette|, pince +

fijldszint + 4 emelet kialakítással. A társasházkétutcára, a Baross lltctłra és a SzęntkiráIyíutcára rendelkezik
utcafronttal. A helyiség a Baľoss utca és a Szentkirályi utca sarkán lévő társasház füIdsziĺtjén taláIhatő, a

társashźz udvaráľól önállóan lehet megkozęIítęni. A bérlemény tobb helyiségľe osztott. Kialakított dupla
mosdó és WC van. A hetyiségek belmagassága 3,5 m. A helyiség kialakítása lehetové teszi nagyobb

Iétszámu csoportok ľészére ta|á|kozők, kiállítások, rendezvények megtaľtásźÍ. Az ingatlanban minden közmű
kiépített. A bejáľati ajtók és ablakok faszeľkezetűek' jó-közepes álIapotuak. A belső ajtók fa szerkezehĺek,
jó-közepes állapotúak. A fatak vakoltak, tapétźnottak, festettek, csempézettek' jó-közepes állapotúak. A
hasznźúati meleg vizet vi||anybojler adja. A fiĺtést gĺázkonvektorok biztosítják.

A fenti helyiség béľlője volt a Magyar Embeľi Jogvédő Központ Alapíwány af009' ápľilis 15-én kelt, majd

2OI3. március 04-én és 2014. május 30-án meghosszabbított, hatátozott idejű, 2015. május 31-ig hatályos

bérleti szerződés a|ap1án. A helyiséget ĺľodai, szociális tevékenységhez kapcsolódĺó adminisztľációs
feladatok e||ítására, egészségügyi szolgáltatásokľa, kultuľális és rehabilitációs programok céljára
hasznáIja a volt bérlő. A béľlő osszesen |6|.346,- Ft nem kamatoző óvadékot ťtzętętt. A Magyar Emberí
Jogvédő Központ A|apítvźny a helyiséget jelenleg jogcím nélkül haszná|ja.

Az Alapitvány elnöke a 2014. évľe vonatkoző sza|<rnai beszámolóját, valamint a 201'5. évľe vonatkozó
szakmai tervét Társaságunk felé benyújtotta' Az Embęľi Eľőforrás Bizottsága a 7|120|5, (V. 13.) számu

határozatában azokat elfogadta és továbbľa is javasolta a Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a

kedvezményes béľletí díj fenntaľtását.

A korábbi bérleti -, jelenlegi nettó haszná|ati díj eloíľás: 29.580,- Ft/hó.

Társaságunk nyilvántaľtása szerint a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítványnak a fenti helyiségre,

valamínt a Budapest VIII., Baross u. 118. szám a|atti 35488lNf6 hrsz.-ú béľleményére f0I5. december 31.

nap1áigbérleti és egyéb dijtartozása nincs.

A Magyaľ Embeľi Jogvédő Ktizpont Alapítvány hasznáIő (székhely: 1085 Budapest, Baross u. 28. Fszt.

2., nyl|váĺtartási szám: 4740lf0l0, képviseli: obeth József kuratóriumi elnok) kérelmet nyujtott be új

jogviszony létesítéséľe, valamint a Jőzan Babĺík Egyesiilettel (székhely: 1043 Budapest, Erzsébetu.20.
vIv42., ny1|váftartási szám: 13-02-0004392, képviseli: Mándi Bettina elnök) kĺjzös kéľelmet nyťrjtott be a
fenti helyiség tekintetébęn béľlőtáľsi jogviszony létesítésének engedé|yezése céljából. A fenti helyiséget

továbbľa is irodai, szocíális tevékenységhez kapcsolódó admínisztráciős feladatok el|átására, egészségiigyi
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szolgáltatásokÍa, kulturális és rehabilitációs programok cé\jára kívánják bérbe venni, továbbra is
kedvezményes bérleti díjon, 5 éves idotaltamra.

A helyiség forgalmi énéke azonban meghaladja a 25 m1|Liő Ft-ot' így a helyiség versenyeztetés alapjan
adható béĺbe.

A fenti nem lakás célú helyíség foľgalmi értéke a Grifton Pľoperty Kft. által 2015. június 24-énkészitett, és
f0|6' január 11-én felülvizsgált énékbecslése aIapján:33.600.000'- Ft' A 248lf0|3. (VI. 19.) számu
képviselő-testülęti határozaÍ' II. Fejezet 7. pontja értęlmében, abban az esetben, ha a helyiségbérbeadásáĺa,
versenyeztetés, vagy páIyázat útján kerül soľ, a mínímális bérleti díjat a helyiség AFA nélktili bektilttizhető
foľgalmĺ éľtékének 80 "/o-ít alapul véve lehet meghatźrozni, erľrek ĺisszege 26.880.000'- Ft. Amerľryiben a
páIyázatbaĺ a bérbeadás soľán végezhető tevékenység nem kerĺil meghatározásra, űgy az alap béľleti díj
mértéke a helyíség AFA nélküli beköltözhető foľga|mi értékének 8 oÁ-a, azaz a szĺ{mított nettĺó havi béľleti
díj mértéke z 179.200'- Ft.
Az önkormányzati fęladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek részére
kedvezményes bérleti díjon történo új béľbeadásnál az aIap bérleti. díj éves mértéke szociális vagy
egészségügyi vagy kulturális tevékenységek tekintętében a helyiség AFA nélküIi bekölt<jzhető foľgalmi
értékénęk a 6 oÁ.a, azaz a szálmított nettó havi bérletĺ díj méľtéke: 134.400'- Ft.

Elozőek a forgalmi éľték 100 oÁ-ttt a|aplIvévę az alábbiak szerint vźitozĺak:

- ameĺrnyibęn a pá|yázatbarl a bérbeadás során végezheto tevékenység nem kerül meghatározźsra, űgy az
alap bérleti díj météke a helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi étékének 8 %o-a, azaz a szĺĺmított
nettó havi bérleti díj mértékez224.000,-Ft.

- az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzo szeruezetek részére
kedvezményes bérleti díjon töľténő új bérbeadásnźů az alap bérleti díj éves mértéke szociális vagy
egészségügyi vagy kulturális tevékenységek tekintetében a helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi
értékénęk a 6 oÁ-a, azaz a számított nettó havi bérleti díi méľtéke: 168.000'- Ft.

Javasoljuk a helyiség minimális bérleti díjtú. a helyiség Áľ.a. nemĺili bekĺjltözhető forgalmi éľtékének
I00 %-źń alapul véve meghatározni, tekintettęl arca,hogy a kerület frekventált helyén talźihatő a helyiség.

Javasoljuk a Budapest VIII. keľület, Baľoss u. 28, szám a|atti, 36739lO/N4 hľsz.-ú, I74 fiŕ alapteľtiletű
udvari bejáratű fijldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadására ĺyLlvános egyfordu|ós pźiyźnat kiírását,
onkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szęrvezetek részére
kedvezményes, 168.000,- Ft/hó + AFA minimális bérleti díj összegen szocíális vagy egészségügyi, vagy
kulturális tevékenységek végzéséľe. A helyiségben nem végezhető hajlékta|an ę||átással kapcsolatos
tevékenység.

A kiíľásban szereplő kedvezményes béľleti díj mértéke 168.000'- Ft/hó + ÁFA, azonban amenĺyiben a
szervezet apá|yinat nyefteseként bérleti szerződést köt és a248lf0l3, (vI. l9.) szźtmű Képviselő{ęstületi
hatátozat 27. porúja szęrintí éves beszámolóit a szakmai bizottság részére benyújtotta, és azt a bizottság
elfogadta, az Onkormányzat TulajdonosilBérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kéľelemľe a bérleti díjat a
helyiség Józsefváros, valamint a józsefvárosi lakosok érdękében folytatott tevékenység szerinti
kihasználtsága fiiggvényében a f6. poĺt a.), b.) vagy c.) pontja szerinti méľtékre módosíthatja, a bérleti
szęr zó dés e gyé b fe ltéte le inek v á|to zat|anul hagyás a me l lett.

A Kt. hatáľo zat 29 . pontj a értelmében a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékeléséľe és elfogadás ára az
onkormányzat hatáskorrel ľendelkező szakmai bilottstąa jogosult. Amennyiben a szakmai bizottság a

szakmai tervet és beszámolót elfogadta, ugy az onkormáĺyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó béľleti díjat
az adott éwe is engedélyezi. AmermyibeÍL a szervęzet a kötelezettségeínek nem tęsz eleget' úgy a bérleti díj
azérinteĺt év január l. napjától visszamenőlegesen az aktuális foľgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont
szeńnt kiszźlmitott, a nem civil szeľvezetekre meghatźrozott bérleti díjnak megfelelő összegľe emelkedik.
Amęnnyibeĺ a szal<rlai terve, beszámolója a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végeńe
Józsefuáros érdekében, úgy a bérleti dij a 26. pontban szabá|yozott magasabb kategóriába sorolt bérleti díjra
emelkedik.

Aptńyázati kiírásnak tafta|maznia kell, hogy apá|ytzo legalább 1 éve bejegyzettés műkodő ĺinkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégzó szervezet kell, hogy legyen, továbbá Józsefuáros
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lakossága érdekében kell ellátnia a tevékenységét, amelyhez a civ1| tevékenységet végző szeľvezetnek a
páIyázathoz be kell csatolnia a sza|<ĺnai beszámolót, valamint sza|<rnaí tervet.

Az önkormáĺyzatí feladatokhoz és célokhoz kapcsolóđó tevékenységet végző szeľvezetnek a következő
feltéte|eket a bérleti szeľzodésben vállalnia kell:

ba) honlapján, sajtómegjelenéseín szerepeltesse tźmogatőként az Önkormányzatot,

bb) a legalább havi rendszeľességű helyiséghasználatot igénylő eseményekľől (fogadó óra, ryűlés,
rendezvény, tanácskozás, stb.) ktildjön értesítést, meghívót az onkormáĺyzatnak. Az események
népszerĺĺsítésére az onkormányzat ahon|apján, kĺjzösségi portál profilján ,,civil eseménynaptárt,, hoz
létľe és működtet.

bc) minden év máľcius 15. napjáig nyrijtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét, amelyből
megállapítható, hogy milyen eseményeket tewez az év során megrendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a józsefuárosi lakosok
érdekeit.

bd) aze|őző évi tevékenységéről nyújtson be beszámolottźtrgyév május 31. napjáig.

be) a helyiségben az a|apszabá|yában megjelĺjlt céloknak megfelelően a béľbeadáskor engedélyezett
tevékenységet folyamatosan folytassa.

ApáIyźnatí kiíľásnak tarta|mazniakelltovábbá, hogy aze|birá|ás fó szempontja:

. az ajánlott bérleti díj ĺisszege,

. a civil tevékenységet végző szervezet Józsefuáros lakossága érdekében ellátott tevékenysége a
szakmai beszámolója, valamint szakmai terve alapján.

Az egyes bírá|ati szempontokra 5-5 pont adható.

A Magyar Embeľi Jogvédő Központ Alapítványnak - tekintettel arra, hogy jelenleg a helyiséget biľtokában
tarÍja - vállalnia kell egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozatban, hogy amennyiben nem nýjt be

P.á|yázatot, érvénýelen pá|ytzatot nyujt be, vagy a benyrijtott pá|yázatok éĺtékelése aLapján az

tn'kormátyzat más szervezęt pá|yázatát nyilvźlnítja nyertesnek, a helyiséget kiürítvę, az értesítés

kézhezvéte|étől számított 30 napon belül, a közijzemi díjak megfizetéséről szo|ő igazo|ásokkal egyitt az

onkormányzatbirtokába visszaadja. Amennyiben a nyertes pá|yázat esetén nem adja vissza a helyiséget a
megadott hatáľidon be|ll|, az Önkoľmányzat minden ebből eredő kárát tovább háritja az A|apítványra, és

peres eljárást kezdeményez a helyiség kiürítése érdekében.

A pźÄyázati kiírásnak a részét kell képezníe, hogy a Magslar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány a
helyiséget a biftokában tĄa, azonban a helyiség megtekintését biĺosítj a az érdek|ődők számára. A felhívás
kozzététe|érę a versenyeztetési eljárásokról szóló 47lf0I5. (II. 19.) számu képviselő-testĺileti hattrozat
(Versenyeztetési Szabá|yzat) |1. pontjában fog|altaknak megfelelően a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefrárosi Polgáľmesteri Hivatal hiľdetőtábláján, a Lebonyolító ügyfélfogadásra szoIgtió helyiségeiben
(Józsefuárosi Gázdálkodási Közpo.nt Zrt.), a Jőzsefváros című helyi lapban, az onkormtnyzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolító Józsefuárosi GazdálkodásiKozpont Zrt.

rendelkezésére á11ó egyéb internetes hiľdetési poľtálokon' továbbá a Kiíró đöntése szerinti más helyen, illetve
módon.

A páIyázat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség felmęrülése lenne várható

abban az esetben, ha az Önkormányzat a felhivást napílap, hirdetési újság útján is kĺizzétenné, ezért

tapaszta|ataink alapján nem javasoljuk a hirdetés napilapban torténő megjelentetését.

II. A beterjesztés indoka

A nem takás célú helyiség bérbeadására nyilvános pźiyázatoĺtöfténő kiíľáshoz béľbeadói döntés szükséges,

amelydöntésmeghozataláraaTiszte|tBizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a nyilvános egyfoĺdulós páIyázat kííľását, tekintettel arra' hogy az Onkormányzat t,'iajdonában

á||ő nem lakás céIjtra szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35lf0|3. (u. 20.)

önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdésének a) pontja aIapjáĺa helyiséget csak versenyęztetés alapján lehet

béľbe adni'
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A határozati javaslat elfogadása pozitivan befolyásolhatja az onkormányzat 2016. évrę tęrvęzętt bérleti díj
bevételét.

A dontés pénnlgyi fedezętęt nem igényel.

IV. Jogszabályi kłirnyezet

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgátó helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló
35l20I3 . (VI. 20.) önkonrrálryzati ľendęlet 2. $ (1) bekęzdése ér1elrrrében a Kt. _ a ľendeletben meghatározott
feladat- és hatásköľ megosztás szerint - önkormányzati béľbeadói döntésľe aYárosgazdálkođásí és PénzĹigyi
Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (1) a) pontja határozza meg. A Rendelet 7. $ (2)

bekezdése a|apjän, ha Önkormányzat ľendelete vagy a Képviselo-testület határozata mást nem tarÍ'a|maz, a
tulajdonosi jog gyakorlójahatározza meg, hogy melyik versenyeztetési eljárást kellalkalmazni.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének 47l20I5. (II. 19.) számu Versenyeztetési
SzabáIyzatát (továbbiakban: Veľsenyeztetési SzabáIyzat) a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonában álló vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának átruhtnása esetén a hasznosító és a
tulajdonjogot szerző személyénekkxá|asztására kell a|ka|mazni, amennyiben jogszabźůy a|apján kotelező,
illetve ha a tulajdonosi joggyakorló előíľta, hogy a vagyonelemet versenyeztetési eljárással kell hasznosítani
vagy a tulajdonjogot átruházni'

A Versenyeń.etési Szabtiyzat 30. pontja értelmében a nem lakás céljára szo|gáIó ingatlanok bérbeadására
meghirdetett pá|yázat esetében a minimális bérleti díjat a Képviselő-testület nem lakás cé|jźlta szolgáló
helyiségek bérleti díjárőI szőIő határozatábaĺ az aďott ingatlarľa meghatározott bérleti díj 1 00 %o-aképezi.

A helyiség béľleti díjának a|apjául af48l2)13' (VI. l9.) számű képviselő{esttileti határozat szolgál. A Kt.
határozat7 . poĺtja éľtelmében helyiség bérlęti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más
határozata szeľint aktua|izá|t beköltözhető forgalmi értéke szo|gti. Abban az esetben, ha. a helyiség
béľbeadására Versenyeztetés vagy pźiyázat útján kerül sor, a minimális bérleti díjat a helyiség AFA nélktili
bekoltozhető forgalmi értékének 80 %-át alapul véve lehet meghatározni. Nyilvános pźiyáztatás esetén
önkományzati éľdekből a minimális béľleti díj a beköltózhetó foľgalmi érték 80%o-tlál kisębb értékben is
meghatározhatő azza|,hogy ez az érték nem lehęt kevesebb a beköltözhető forgalmi érték 50 oÁ-nźi.

A képviselő-testületi határozat VI. fejezet 28. pontja értelmében az ĺinkormányzatí feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységetvégző szewezetrészére tör.téno új bérbeadásná| az alap bérleti díj éves méftéke a
helyiség AFA nélkĺiIi beköltözheto foľgalmi értékének a 6oÁ.a. Amennyiben a szervezet a képviselő-testületi
határozat27. p.ontja szeľinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság részére benyújtotta, és azt a bizottság
elfogadta, az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadóí jogokat gyakorló bizottsága kéľelęmľe a bérlęti dijat a
helyiség Józsefuáros, valarnint a józsefuárosi lakosok érdekében folýatott tevékenység szerinti
kihasználtsága fiiggvényébęn a 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja szęrinti mértékĺe módosíthatja, a bérleti
szęr zó dé s e gyéb fe ltéte l e i n e k v á|tozatl anu| hagy ása me l lett.

A képviselő-testületi határozat VI. Fejezet 27. poĺtja értęlmében az őnkormáĺyzati feladatokhoz és céLok.hoz

kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek részére töfténő béľbeadásnál a kedvezményes béľleti díj
megadásának előzetes feltétele, hogy az tnkormányzat illetékes bizottságaigazo|ja, hogy a legalább l éve
bejegyzett és műkodo ĺinkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szeľvezet
Józsęfuáros lakossága érdekében |átja eI a tevékenységét, amelyhez a civi| tevékenységet végző szelvezetnek
be kell csatolnía a b.) pontban körülírt szakmai beszámolót, valamint szakmai tervet. A kedvezményes bérleti
díj engedélyezésének a feltétele továbbá, hogy az önkormányzati fęladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenysé g et v é gző szerv ezet a k<jvetkező fe ltétel eknek e leget te gyen :

ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormányzatot,

bb) a legalább havi ľendszerességű helyiséghasznáIatot igénylő eseményekľől (fogadó óľa, gyűlés,
reĺdezvény, tanácskozás, stb.) ktildjĺin értesítést, meghívót az onkormźnyzatnak. Az események
népszeľűsítésére az onkormányzat a honlapján, kozösségi poftál pľofilján ,,civil eseménynaptáll,, hoz
létľe és műkodtet.

bc) minden év március 15. napjáig nyrijtsa be az adott évľe vonatkozó szakmai tervét, amelyből
megállapítható, hogy milyen eseményeket tewez az év sorén megrendezni, illętve a béľleményben
milyen áL|ando tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsęfuáros és a józsefuárosi lakosok
éľdekeit.
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bd) az e\őző évi tevékenységéről nyújtson be beszámo|óttárgyév május 31. napjáig.

be) a helyiségben aZ a|apszabá|yźhan megjelölt céIoknak megfelelően a bérbeadáskoľ engedé|yezett
tevékenységet folyamatosan folytassa.

A képviselő-testülęti határozat29. pontja értelmében a szakĺnai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és
elfogadásáľa az onkormányzat hatáskönel ľendelkező szakmai bizottságajogosult. Amennyiben a szakmai
bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, llgy az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakoľló bizottsága az őnkormáĺyzaÍi fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó
bérleÍi dijat az aclott érrre is engedélyezi. Amennyiben a szenĺezet a kötelezęttsé'geinek nem tesz eleget, ťlgy a
bérleti đíj az érintett év január 1. napjától visszamenolegesen az aktuális forgalmi éľtéket alapul véve a 7. és
8. pont szerint kiszámított, a nem civil szervezetekre meghatározott bérleti díjnak megfelelő összegľe
emelkędik. Amennyiben a szakmai terve, beszámo|ója a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben
végezte Józsefuáros érdekében, úgy a bérletí díj a f6. pontban szabá|yozott magasabb kategóriába sorolt
bérleti díjra emelkedik.

Fęntiek a|apjén kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Hrtározatijavaslat

.év. (...hó....nap). számú Ytrosgazdálkodási és Pénztigyi bizottságihatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kerü|et, Baľoss u.28. szám a|att
Ía|áIhatő, 36739l0lV4 |tsz.-ű, udvari bejáratu föIdszintí |74m2 alaptertiletű, önkormányzati
tulajdonú, jelenleg használóval terhelt, nem lakás célú helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános
egyfordulós páIyázat |<lírására határozat|an időľe 30 napos fe|mondási idővel, önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégzó szewezet részéľe kedvezményes, 168.000,-
Ft/hó + Átr.ł mĺnimĺĺlis bérleti díi łisszegen szociálís vagy egészségügyi vagy kulturális
tevékenységek végzésére. A helyiségben nem végezhető hajléktalan ellátással kapcsolatos
tevékenység. Apá|yázati felhívásnak tarta|mazniakell a248l2013' (u. |9.) szźmű Képvise|ő-testületi
hatáĺozatŻ7. a) és b) pontját, továbbá a 28. és 29. pontjźú is.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatźľidő: 20| 6. február I.

f.) jóvźhagyja, hogy a Budapest Józsefuárosi onkormányzat képviseletében e|jźrő Józsefuárosi
Gazdá|kodási Kozpont Zrt. megállapodást kössön aMagyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvánnyal a
határozat mellékletét képező megállapodás szerinti tartalommal. Felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a megállapodás a|áirásźra.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zlt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2016. február 7.

3.) apá|yázatikiírásnak tarta|mazniakell, hogy aze|bírá|ásfő szempontja: azaján|ottbérleti díj összege'
valamint a civil tevékenységetvégző szervezet Józsefváros lakossága érdekében ellátott tevékenysége,
a szakmai beszámolója és szakmai tęrvę. Az egyes bírálati szempontokért 5-5 pont adható ' Apá|yázat
nyeftese az|esz, aki a legmagasabb pontszámot kapja. Pontszárn egyezoség esetén az anyertes aján|at,
amelyik pályázó a magasabb bérleti díj ajánlatot tette.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyoĺlgazdá|kodási ígazgatőja
Határidó: 207 6. februfu I .

4.) a pá|yázati kiírásnak a részét kell képeznie továbbá, hogy a Magyaľ Embeľi Jogvédó Központ
A|apitvány a helyiséget a binokában taftja, azonban a helyiség megtekintését biztosítja az érdeklodők
számára.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatźttidó: 20I 6. fębrutr I .



5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pźilyázatnak a Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefváľosi onkormányzat Képviselő.testületének a Veľsenyeztetésí szabáIyzatről szóló 47l20I5. (I.
I 9 .) határ ozatáb aĺ fo gl altak s zerinti leb onyo l ítás áľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 1.

6.) a páIyázati felhívást a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfeleloen a Budapest
Főváros VI[. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Polgáľmesteri Hivatala hiľdető táb|áján, a
Lebonyolító Ĺĺgyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (Jizsefráľosi Gazdá|kodási Központ Zrt,
telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az onkományzat és a Lebonyolító honlapj án, továbbá
a Polgáľmesteľi Hivatal számára költségmentes hiľdetési felületeken történő megjelentetés szélesebb
köľrĺ biztosítása érdekében az egyéb ľendelkezésľe álló intemetes hirdetési portálokon ke||kőzzétenri.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. május 31.

A döntés végľehajtását végzó szewezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpofiZrt.
A lakosság szélęs köľét érintő dĺjntések esetén javaslata a közzététe| módjáľa
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest' 2016. január 19.

Kovĺĺcs Ottó
v agy otgazdálko dá s i i gazgatő
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MegáIlapodás
/egyoldalri kötelezettségvállalásĺ nyilatkozattal együtt érvényes/

amely
a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat (1'082 Budapest, Baross v 63-6] . adőszáma:

157357I5.2-aĐ @ továbbiakban: onkormányzat) képviseletébęn eljáró Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont
ZÍt. (IO8f Budapest, Baross u. 63-67., cégjegyzékszáma: 0IĄ0-048457; adőszźlma: f5f92499-2-42;
képviseli: ..) (a továbbiakban: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt') és

és a Magyaľ Emberi Jogvédő Kozpont Alapítvány (székhely: 1085 Budapest, Baľoss u. 28. Fszt. f.,
nyilvántar1ási szám: 4740lf0l0, Képviselő: obeľth József kuratóriumi elnök) (együtt: szerződő felek) között
j<itt létre alulírott helyen és napon aza|ćtbbi feltételękkel:

1.) A szeľződo felek rögzítik, és akként nyilatkoznak, hogy a Budapest Főváľos VIII. kerü|et Józsefuárosi

onkormányzat tulajdonában van a Budapest VIII. kęrület, Baross ,,l. f8. szám a|atti 36739l0lV4 hĺsz.-ú
I74 fiŕ alapteľületű ťoldszinti irodahelyiség. A Magyar Emberi Jogvédő Központ A|apitvźny bérelte a

helyiséget a2OO9. április 15-én kelt, majd2013. máľcius 04-én és 2014. május 30-án meghosszabbított,

hatźrozott időre, 2015. május 3l-ig szóló béľleti szerződés a|apján. A Magyaľ Embeľi Jogvédő Központ
Alapítvány a helyiséget jelenleg bérleti jogcím nélktil haszĺtija, azoĺbaĺ a helyiséget továbbra is bérelni

szeretné.

2.) A szerzőđő felek rögzítik továbbá, hogy az Önkormányzat a helyiséget nyilvános VeľSenyeztetés útján

kivánja bérbę adni. A nyilvános versenyeztetésre pźiyázat kertil kiírásra.

3.) A Magyaľ Emberi Jogvédo Központ Alapítvány vźilra|ja, hogy a ptúyázat kiíľását követően a

pźl|yázőknak biztosítja a helyiségekbe történo bejutást és a megtekintést, továbbá vállalja, hogy
amenĺyiben apźiyázaton nem VeSZ részt,pá|yázataéwénýelen, vagy apá|yázat nyeľtese más lesz, a

helyiséget a pźiyázat eredményének nyilvános kihiľdetését kĺivető 30 napon belül elhagyja, azt az

Önkormányzat képvíseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek kiürítve, tisztán, a

kĺĺzmtĺdíjak megflrzetéséről szóló igazolásokkal együtt ź'ŕradja' Vállalja tovźtbbá a kiürítésig terjedő időre a

koľábbi bérleti díjnak megfelelő haszná|ati díj és a közmiĺvek díjának megÍizetését.

4.) Amennyiben a Magyar Emberí Jogvédő Központ Alapítvány a 3.) pontban felsorolt vállalásainak nem

tesz eleget, és az Önkormányzatnak ebből kára szźnmazik, a teljes kárért a Magyat Embeľi Jogvédő

Kĺizpont Alapítvány felel.

5.) A Magyaľ Embeľi Jogvédő Központ Alapíwány vá||alja, a jelen megállapodásban foglalt taľtalommal, a

kiürítésľe vonatkozóan közjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot ir a|á' Ennek
koltségei a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítváný terhelik. Yźúlla|ja, hogy a nyi|atkozat egy

pé|dányźÍ a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-nęk e megállapodás aláíľásátő| számított 8
munkanapon belül átadj a.

6.) A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglalt tényállításokat és nyilatkozatokat
visszavonhatatlanul teszik.

7.) A jelen megállapodás aláirői kíjelentik' hogy a megállapodźs a|áirásárajogosultak.

8.) A jelen megállapodásban nem szabtůyozott kérdésekben a Polgáľi Töľvénykönyvľől szó|ó f013. éviY.
törvény és a vonatkozo egyéb jogszabáIyokrendelkezései az irányadőak.
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ĺ"l"o -"gallapodás kettő (2) számozott oldalból áIl és 3 (háľom) eľedeti példányban készült. A
megállapodást aSzerződo Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezót' jóváhagyólag ífták
aIá.

Budapest,

Józsefuárosi GazdálkodásiKőzpoĺtZrt. Magyar Embeľi Jogvédő Központ Alapítvány

E|őttünk, mint tanúk ęlőtt:

Név:

Lakcím: Lakcím:
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