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ELoTERJESZTÉs
A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. április l8-ai ülésére

Táľgy: Javaslat az önkoľmányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szervezetek kedvezményes béľIetĺ díjának 2016. évre töľténő engedélyezésére (2 đb szeľvezet)

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrĹ.,Farkas trs vagyongazdálkodási igazgató
Készítette: Kubánka-Berghammer Petra referens
A napirendet nyilvános ĺilésen kell tárgyalni.
A dönté s elf o gadá sáh oz e gy szerí szav azattobbsé g s züks ége s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

L Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A bérleti szerződésükben szereplo feltételeknek megfelelően a 2015. évi szakmai beszámolókat az a|áhb
felsorolt <inkoľmányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek nyújtották
be:

Az Embeľi Erőforľás Bizottság 203t20t5. (xn.02.) számű határozatában a Moravcsik Alapítvány és

Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabi|itáciőért K<jzhasznú Nonprofit Kft' által benyújtott

szakmai beszámolót elfogadta'

1.) A Budapest VIII. kerület, Kálváľia téľ t9. szám a|atti 35456totV36 hľsz.-ú I41 Í\ŕ alapterületíí nem

lakás céliĺra szo|gáló földszinti helyiség forgalmi értéke a Gľifton Property Kft. fol6. március 16-án

aktua|izált énékb ec s lé se s zerint 26.870.000'. Ft.

A Budapest Yt|I. keľůilet, Kálváľia tér |9. szám alatti 35456I0lN31 hrsz.-ú 4I mz a|apterületű'nem

lakás 
"eya,u 

szo|gá|ó pinceszinti helyiség (mely kizárő|ag a 35456l0lN3I hrsz.-(l helyiségbol

közelíthetó meg) foigal-ĺ é'téł. a Gľifton Propeľty Kft. 2016. március f5-én aktla|izáit éĺékbecslése

szeľint 1.850.000. Ft.

A helyiségekben végzett pszĺchiátľiai betegek nappali intézményi ellátása és szociális foglalkoztató

tevékenységhez Ĺartozó bérleti díj szorzó 6 vo, az&z a szálmitott bérletĺ díj iisszege a 35456l0ĺN31 hrsz.-

ú helyiség vonatkozásában i,zsgr Ft/hó + ÄÍa, valamint a 35456l0lV36 hrsz.-ú helyiség

vonatkozásában 134.350,. Ft/hó + Afa.

Ssz. Név Székhely Képviselő Béľlemény
címe

Béľleti szeľződés
ĺdőtartama

I
MoravcsÍk
AIapítvány

1083 Budapest,
Balassa u. 6.

dr. Simon
Lajos László

Kálvária téľ
19.

4I+I4I rĺŕ,
hrsz.:

3s4s6l0lN3r
és

3545610ĺN36

f012. december
1 1. _ határozatlan

idő

f.

Szigony.Utitĺíľs a
Komplex PszÍcho.

szociális
Rehabilitációéľt

Käzhasznri
Nonnrofit Kft.

1083 Budapest,
Práter u.44.

fszt|SU.

Gordos Eľika
Julianna

Baľoss u.1|2.
193 mz,
hrsz.:

3s49u01N38

2014. július 28.-
határozatlan'idő

4ą



2.) A Budapest VIII. kerület, Baľoss u.1Í2. szátma|atti354g1t0tV38 fusz.-ú !97 m2 alapteľületű nem
lakás céljára szolgáló helyiségnek a Grifton Pľoperty Kft. 2016. március |6-án aktua|izáit
értékbecslése szerint 37.380.000,. Ft. A helyiségben iegžettpszichiátrÍai betegek nappali eltátĺása
és szocÍális és rehabilĺúácĺós foglalkoztató) tevékenysěghez tartozóbér|ęti dí| szorzó 67o, azaz a
számított bérleti díj clsszege 186.900,. Ft/hó + Áfa.

Javasoljuk a kedvezményes béľleti díj 2016. évre tcjrténő fenntaľtását a fenti önkormányzati feladatokhoz és
célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szervezetek részére, a bérleti szerződésekben szereplő egyéb
feltételek változatlanul hagyása mellett, tekintettel arra, hogy az e|fogadott beszámolók alapján a
Moľavcsik Alapítvány és a Szigony-Útitáľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú
Nonprofit Kft. a helyiségben hétköznap minden nap folytat tevékenységet.

Így az onkormány zat a továbbiakban is folyamatos bevételhez jut' amely fedezi a számára előírt koztis
koltség fizetési kĺitelezettségben meghatźrozott összeget, továbbá a civil szervezetek tevékenységükkel
segítik az önkoľmányzatot feladatai elvégzésében.

il. A beteľjesztés indoka

A kedvezményes bérleti díj engedélyezése bérbeadói döntést igényel, amely dontés meghozata|álra a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A kedvezményes bérleti dd engedélyezéséve| az onkormányzat a továbbiakban is folyamatos bevételhez jut,

amely fedezi a szźlmźraelőírt közös költség fizetési kötelezettségben meghatílrozott összeget, továbbá a civi|
szervezetek tevékenységükkel segítik az önkormányzatot feladatai elvégzésében.

A dontés az Onkormányzatf0I6. évi bérleti díj bevételét csökkenti.

A döntés pénzugyifedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kłiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szó|ő

35/fOI3' (vI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) 2' $ (1) bekezdése a|apján a

Képviselő-testĹilet (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben meghatározottfe|adat- és hatáskor megosztás szerint
_ önkormányzatibérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

Ssz. Név Kiizłis kii|tség összege
Béľleti díj hátľalék 2016. máľcius

31-ig

T
Moľavcsik
Alapítvánv

3545610/ N36 hrsz. : 26.600,- FtJhő
35456/0lN31 hrsz.: 3.080.- Ft/hó nrncs

f.

Szĺgony.UtiĹáľs a
Komplex Pszicho-

szociáľs
RehabiľĹációéľt

Ktizhasznli
Nonpľofit Kft.

36.897,-FtJhő nincs

Ssz. Név Jelenlegi bérleti díj Javasolt béľleti díj

I
Moľavcsik
Alapítvánv

3545610l N36 hrsz. : f6.600,- ptlhő
3545610lN31 hrsz.: 3.080'- Ft/hó

35456/0l N36 hrsz. : f6.600,- FÍJhó
3545610lN31 hĺsz.: 3.080'- Ft/hó

2.

Szĺgony.Utitáľs a
Komplex Pszicho-

szociális
Rehabiľtációéľt

Közhasznú
Nonpľofit Kft.

36.897.- Ft/hó + Áfa 36.897,- Ft/hó + Áfa



A f48/f0l3. (VL 19.) Képviselő-testĹileti határozat 7. pontja értelmében a helyiségbér alapjául a
helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata sżerint aktua|izáit beköltoźhetđ rorgalmi éĺet
szolgál. A Kt. határozat8. a) pontja értelmében helyiségben végeznikívánt tevékenység figyelembevételével
történik a béľleti díj meghatározása.

A Képviselő-testületi hatfuoz'at f6, pontja értelmében az onkormányzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végzó szervezet részére történo bérbeadásná| az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága az illetékes szakmai bizottság javaslata alap.;ĺn
kedvezményes bérleti dijat határozhat meg.
a) a bérleti díj éves ménéke a helyiség Ár.ł nelnili beköltözhető forgalmi értékének a 4 vo-a, amennyiben

aszervezet havonta legalább 2 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet,
b) a bérleti díj éves mértéke a helyiség Ápe, nélttili beköltözhető forgalmi énékéneŔ a 2 To-a, amennyiben

a szervęzet havonta legalább 4 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet,
c) a bérleti díj mértéke a mindenkori közos költséggel vagy üzemeltetési költséggel megegyezo összeg,

amennyiben a szervezet havonta legalább 8 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet.

A Képviselő-testületi határozatf9. pontja alapján a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és
elfogadására az onkormányzat hatáskörrel rendelkező szakmai bizottsága jogosu|t. Amennyiben a szakmai
bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy az Önkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat
gyakorló bizottsága az önkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcso|ódó tevékenységhez kapcsolódó
bérleti đíjat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a szeÍvezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a
bérleti díj az érintett év január 1' napjától visszamenőlegesen az aktuális foľgalmi értéket alapul véve a 7 . és
8. pont szerint kiszámított a nem civil szervezetek're meghatározott bérleti díjnak megfelelő összegre
emelkedik.

Amennyiben a szakmai terve, beszámolója alapján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte
Józsefváros érdekében, úgy a bérleti díj a f6. pontban szabáiyozott magasabb kategóľiába sorolt bérleti díjra
emelkedik.

A Képviselő-testületi hatfuozat 31. pontja értelmében, ha a bérleti díj mértékéról és megfizetésének

ütemezéséről, vagy bármilyen más bérleti díjat érintó kérdésben bérbeadói döntésre van szükség a
bérbeadással megbízott vagyonkeze|ó szeruezetjavaslatára az Ônkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat

gyakorló bizottsága j ogosult dönteni.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy dcĺntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdállkodási és Pénzügyi bizottsági hatźĺrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, 3545610ĺN3I és 3545610lA136 helyľaj zi szźtmon nyilvántartott, a Budapest VIII.

kerĹilet, Ká|vária tér 19. szám a|att Ía|á|hatő, 4I + 14L m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, nem

lakás céljára szo|gát|ó helyiségek tekintetében a Moľavcsik Alapítvány részéte a Képviselo-testület

248lf1li. (VI. 19) szőtműhatározatánakf9. pontja' valamint az Emberi Eľőfonás Bizottság 20312015.

(XII.02.) számú' határozata alapján engedélyezi a kedvezményes bérleti díjat f0I6. január I-tó| f0I6.
december 3Í-ig a mindenkoľi kiiziis költség (ahatátozathozata| időpondában f6.6o0,- Ft/hó és 3.080,-

Ft/hó ) összegű béľleti ĺ1 + Ár.t + közüzemi és külön szolgáltatási díjak <isszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Hlatáridő 2016. április 18.

2.) a Budapest VIII. kerület, 3549IlOlN38 he|yrajzi számon nyilvántanoft, a Budapest VIII. kerület, Baross

ll. II2. szźtm a|att ta|álhatő, I93 mz alapterületű, önkormányzaĹi tl|ajdonú, nem lakás célú helyiség

tekintetében a Szigony.Úfitáľs a Komplex Pszĺcho.szociálĺs Rehabilitációéľt Közhasznri Nonpľofit
KÍt. részére a repviseio-testület f48ĺ2OI3. (VI. 19.) számúhatfuozatánakf9. pontja. valamint az tmberi
Eľőfonás Bizottság 2O312OI5' (XII.02.) szá'mlihatározata alapján engedé|yezi a kedvezményes bérleti



díjat 2016. január I-tő| 2016. decembeľ 3t-ig a mindenkoľi kiizös ktiltség (a hatfuozathozata|
időpontjában 36.897,- Ft/hó) összegĺĺ béľleti aĺ; + Áľa. + közüzemi és külön szolgáltatási díjak
cĺsszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. április 18.

A döntés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Józsefváľosi Gazdátkodási Központ Zrt,
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. április 04.
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