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Tárgy: Ú1 vĺlĺg Egyesü|et új bérleti jogviszony létesítéséľe vonatkozĺí kérelme a Buda-
pest VIII.' Lujza u. 5. szám alatti helyiség vonatkozásában.
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A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A dö nté s el fo gadás áh o Z e gy szeríj, szav azattöbb s é g szfü sé ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺĺgyi Bizottság!

ĺzui Vĺtág EgyesüIet 2006. május O3-án kötött határozott idejrĺ bérleti szerzóđést az on-
kotmányzat tulajdonában álló Budapest VI[., Lujza u. 5. szám alatti 35357l0ĺAI4 hľsz.ú
26 m" alapterületű utcai bejáratú ftildszinti nem lakás célú helyiségľe, amely módosításľa ke-
ru|t 2009. augusztus 28. napján hatátozat|an időľe. Az Egyesület a helyiséget iroda cé|jára
haszná|j a. A he lyi s é g az ingat|aĺl-nyi l v ántartásb an iľo d a b e s oro l ású.

Az Egyesület bérleti szerzőđése bérleti đijtaľtozźs miatt 2012. május 31. napjáľa felmondásľa
keľült.

ĺz uj Vĺlág Egyesůilet (székhely: 1039 Budapest, Hollós Korvin L. u. 4. YIil.l7\; Adő-
szám:18701I46-I-I3; Képviselők: Papinot Ildikó és Staub Zo|tán áIta|20|2. augusztus 29-én
beadott kéľelmében a bérleti ioeviszon}' helyreállítását, valamint kedvezmén}'es béľleti díj
megálIapítását kérte. Kérelemhez csatolásra kerĹilt az Egyesiilet2011. évi szakmai beszámo-
Iőja, a Fővárosi Bíróság Végzése és az Egyesület Alapszabźůya.

A Kisfalu Kft Díjbeszedési Csopotjának nyilvántartása szerint az Egyesületnek 20|2. no-
vember 30. napjáig l29.594,- Ft használati díj + l,|34,- Ft kamat tartozásavan.

Avízőrás helyiségre az onkoľmányzatkĺjzös költség fizetési kötelezetts ége: 7.866,- Ft/hó.
Az Egyesület által jelenleg fizetett hasznźůatidíj: 31 .933,- Ft/hó + Áfa.

A 35357l0lAl4 hrsz-u 26 m2 alapteriiletű utcai ftildszinti nem lakás célú helyiségnek, a
GzuFToN Propeľty Kft. által 20|2. október 3I-én készített Ingatlanforgalmi szakvélemény
szerinti forgalmi értéke: 3.800.000,- Ft. A bérleti díj megállapítása az onkoľmányzat tulajdo-
nźlban álló nem lakás céljráľa szo|géiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 17l2O05.
(IV. 20.) szźtmű önkormányzati rendelet 13. $ (1) bekezdése, és a224l2Ot2. (VII. 15.) számú
Képviselő-testületi határozat II. fejezet 7. pontja értelmében a helyiségbéľ alapjául a helyisé-
geknek a jelen hattrozat és a Kt. más határozata szerint aktua|izá|t bekĺjltĺjzhető foľgalmi éľ-
ték szolgál. A béľleti díj megállapitása a nyilvántaľtási érték IOO%-anak f,lgyelembevételével
kerül megállapításľa, az irodai tevékenységhez tartozó béľleti dijszorző 8 %o, azaz a számitott
bérleti díj összege 25.333.. Ft/hó+Áfa.

j.,Ĺk 
..sz. napirend



A224l20I2. (VII. 15.) számú Kt.határozat VI. fejezet23. pontjaértelmében a civil tevékeny-
séget végző szewezet esetén a béľleti díj a forgalmi éľték 6 %o, azaz a számitott bérleti díj <isz-
szege: 19.000.- Ft/hó+Áfa

A Humánszolgá|tatási Bizottság 32912012. (XI,21.) száműhatározatában javasolta a Város-
gazđá|kodási és Pénzügyi Fizottságnak a Budapest VIII., Lujza u. 5. szém a|att talá|hatő,
35357/0lN4 hrsz-il, 26 m, alapterĹiletű, utcai, földszinti helyiség bérbeadását az Uj Világ
Egyesület részéte kedvezményes' a foľgalmi érték 6%.ďnak megfelelĺĺ, 19.000,- Ft/hó + Afa
összegű bérleti díjon.

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljár a szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló |712005. (IV. 20.) számu Budapest Józsefváľos
onkoľmányzati rendelet 2. $ (1) bekezdése alapján a Kt. - a ľendeletb"., *"ghutá.ozott fela-
dat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottságát jogosítja fel. A Bizottság az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló |7l20O5. (IV. 20.) számu
ĺĺnkormányzati ľendelet 29. $ (1) b./ pontja értelmében a felmondást kĺivetoen, a béľleti jogvi-
Szony megszűnése után abér|ĺ5 megsztinteti a felmondási okot, illetve a felmondással kapcso-
latban felmerült valamennyi kĺiltséget rcndezi a bérbeadónak, a béľlő kérés étę az új bérleti
jogviszony léttehozźsától a bérbeadó szervezet javas|ata alapján a Yárosgazdálkodási és
Pénzugyi Bizottság jogosult dönteni. A béľleti jogviszony felmondását követően új béľleti
szęrződés nem létesíthető azzal, akinek bérleti jogviszonya, béľleti díj tartozźls rendezését kö-
vetően egy alkalommal már he|yreá||ítźtsra került. A bérleti díj megállapíttsa aRendelet 13. $
(1) bekezdése, és a22412012. (VII. 15.) szĺímú Képviselő-testületi határozatII. ťejezet 7.
pontja értelmében a helyiségbér a|apjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatá-
Íozata szerint aktualizźit beköltözhető forgalmi éľték szo|gá|. A bérleti díj megállapítása a
nyilvántartási éľték l\\%o-ának figyelembevételével kerül megál|apításra, az irodai tevékeny-
séghez tartoző bérleti đijszotző 8 %o.

A224/2012. (VII. 05.) számú Képviselő-testületi hattrozat23. pontjaszeľint civil szervezetek
részére új béľbeadás esetén a béľleti díj osszege 6 oÁ.

Az Egyesĺi|et a2009. augusztus 28-i szerződés módosításkor 105.439.- Ft óvadékot fizetett.

A Rendelet 13. $ (2)bekezdés alapján abéflő a bérleti szerzĺidés megkötése előtt köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni. A befi-
zetett óvadék nem kamatozik és a bérleti szeľződés lejĺĺľtakor visszajáľ, ha a bérlőnek nincs
semmiféle hátra|éka és a helyiséget megfelelő állapotban adja vissza a bérbeadónak.

A Rendelet l5. $ (4) bekezdése alapján akilzjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi-
|atko zat aláir ásétr a kĺjtel ezett.

Szakmai iavaslat:

Javasoljuk a fenti helyiségre új bérleti jogviszony létesítését azvi vilagEgyesülette|, azza| a
feltétellel, hogy a határozattól szóló értesítés kézhezvételét kĺjvetően, a bérleti szerződés
megkötése előtt a hátralékát egyösszegben megfizeti. Az Egyesület korábban jó ťrzetési mo-
rállal ľende|kezett, annak ellenére, hogy nem kedvezményes bérleti díjatfizetett. Amennyiben
az iĄ bér|eti jogviszony engedélyezésre keľül a helyiségre a civil szervezetek esetében megál-
lapított kedvezményes bérleti díj is magasabb az onkoľmányzatot tęľhelő 7.866,. pt/ho kożcis
kĺiltség összegénél.

AziĄ bérleti jogviszony engedé|yezése pénzügyi fedezetet nem igényel.

Fentiek alapján kérem aTisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos dĺjn-
tését meghozni szíveskedj en.



Határozati javaslat

. ../(.,. év .. . . ...hó . ....nap) számű Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság úgy dönt. hogy a Humánszolgáltatási RizotÍság
javaslata a|apján

1.)hozzájárul új bérleti jogviszony létesítéséhez az lJi Világ Egyesülette| az ingatlan-
nyilvĺíntartásban a 35357 ĺ0lN4 he|yrajzi szĺĺmon nyilvĺíntaĺtott, teľmészetben a Budapest
VIIII. keľĺilet, Lujza u. 5. szĺĺm a|atii,26 m, alapteriilettĺ önkoľmányzati tuĘajdonú, uicai,
ftjldszinti nem lakás célú helyiség vonatkozásában kedvezményes 19.000,. Ft/hó + Áfa
béľleti ł kőzuzemi és külön szo|gá|tatási díjak összegen tĺjrténő megá||apításáva| ahatźy
rczathozatalt követő hónap 1. napjától, határozat|an időre, azzal a feltétellel, hogy ahatá-
rozatrőI szóló éľtesítéskézhezvételét követő 15 napon beliil, a bérleti szerződésmegkötése
e|ótt a telj e s fennál |ő hátr a|ékát e gyö s s sze gb en me gfi zeti.

2.) az 1) pontban megállapított bérleti díj feltétete, hogy a bérlő kĺiteles

- a honlapjĺín, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzatot tĺámogató-
ként szerepeltetni.

- a|ega|źlbb havi helyiséghasználatot igénylő eseményekĺől (fogadóóľa, gyűlés, rendez-
v ény, tanácsko zás, tanác s adás) a B érbe adót táj éko ztatni, me ghí vót kül deni.

- minden év maľcius 15. napjáig benyújtani az adott évre vonatkoző szakmai tervét,
amelyből kideľül, hogy milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Jőzsefvá-
ros és a jőzsefvźnosi lakosok érdekeit.

- minden év május 3l. napjáig az e|óző éves tevékenységéľől sző|ő, az onkoľmźnyzat
által meghat ározott tartalmú szakmai beszźmo|őját.

- a helyiségben az a|apszabźiyában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor en-
ge dé|y ezett tevékenys é get fo lyamato s an fo l ytatni.

A szakmai terv és a szak'rnaí beszámoló értékelésére és elfogadásźra a hatáskönel rendel-
kező bizottság (Humanszo|gáltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskĺjrľel ręn-
de|kezó bizottság a szakmai teľvet és beszĺámolót elfogadta ugy a civil tevékenységhez
kapcsolódó béľleti đíj azadott évľe is érvényben maľad.

3.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai teľve,
szakmai beszámolój a a|apján nem bizonyitott, hogy tevékenységét legalább részben Jó-
zsefrĺáros érdekében végezi, úgy a bérleti dij az érintett év januaľ 1. napjától' az aftor ét-
vényes szabályok szeľint kiszámított bérleti díjnak megfelelo összegre emelkedik.
Amennyiben a bérlő szah'rnai terve vagy beszĺímolój a a|apjźn bizonyított, hogy tevékeny-
ségét csak részben végezte Józsefüaľos érdekében, ugy a bérleti díja a nem lakás célú he-
lyiségek bérleti đíjának megźi|apitétsáról szóló 22412012. (VII. 05') számu Képviselő-
testtileti hatźrozat2|. pontjźban meghatĺíľozoÍt eggye|magasabb kategóľiába soroli bérleti
díjľa emelkedik.



4.) a 1712005. (IV. 20.) számt ĺinkormĺínyzatirenđe|et 15. $ (2) bekezdés alapjan a béľlő 3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék feltciltés megfizetésére, a 15. $ (4) bekęzdés a
a|apjáĺakozjegyző előtt egyoldalú kĺltelezettségvállalási nyilatkozat aláirásárakötelezett.

Felelős: Kisfalu Kft
Határidő: 20|2. december 24.
A lakosság széles kcjrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mőđjara

nem indokolt hirdetőtáblrán honlapon

Budapest, 2012. december I 0.
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