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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényáltás és a diintés tarta|mának ľész|etes ismeľtetése

A Reményi Ede Cigányzenész Szłivetség (székhely: 1081 Budapest, Népszínhtzu.27., képviseli: Farkas
István, adószám: 18068337-l.42, a tovźlbbiakban: Szövetség) bé,|i u, ć)nkormányzat tulajdonában lévő
Budapest VIII' kerĺilet, Szilágyi u. 1lB. szám a|atti3468s/ol1.| hrsz.-ri 25 m2 alaptěľületÍĺ hělyiséget iľoda
2é|jára a 20|f' augusztus lO-én kötött hatáłrozoÍt idejiĺ béľleti szeruódés szeľint. A bérleti szerzodés 20|6.
decembeľ 3l. napján |ejárt' A 20|2. auguszus 10-í béľleti szerződés megkötése előtt 137.749,. Ft nem
kamatoző óvadék keľtilt befizetésľe a Szťlvďség źita|, ame|y nem keľtilt felňaszlálásra' sem visszafizetésre,
tekintettel arľa, hogy a helyiséget a volt bérlő a ńai napig u bi'tokábun tartsa.

A bérlőt 20i6. decęmber 06-i levelünkben éľtesítettiik a béľleti szerzódés lejfuati idejéről és felhívtuk afigyelmét a béľleti szeruődés meghosszabbítźsáravonatoző kéľelem benyujtásárä és a civil szervezet szźtmźra
előín szükséges iratok beadására (p|,20|6. évi szakmai beszámoló, zl:ri. éviszakmai teľv) is.
A Szövetség a dokumentumokat 20|7 , február O7-én, illetve ahiánypót|ási eljárás során 20|7 , februfu f3-án
nyijtotta be. Ezze| egyidejűleg kérte az eredeti feltételek meghagyását es a berleti szerződés határozat|an
idejű időtartamra történő módosítását.

TekinÍettel aľra, hory a bérleti szerzodés 2016. decembeľ 31. napján megszĺÍnt és a Szövetség a lejáľatot
mege|őzően nem nyújtottabe a bérleti szerződés meghosszabbitáJiravonatkozó kéľelmet, a szJľződós nem
kerÍilt meghosszabbításľa, a Szövetség később benyujtott kérelme akként teljesÍthető, hory a helyiség újból
bérbeadásľa kerül a Szövetség részére.

Az Embeľi Eľőfoľnás Bizottság a 41/2017. (Iv.12.) szźtműhatározat 5-6. pontjában a Szövetség áĺtal
benyújtott 20|6. évrő| szóIó szakmai beszámolót és a 2O|7. évi tevékenységről szóIó szakmai terveket
elfogadta, valamint továbbra is javasolta a Yfuosgazdálkodási és Pénzűgyř Bizottságnak a Szövetség
kedvezményes béľleti díjának fenntaľtását, valamint javasolta a 20|6. december í1' napjźtval lejáľt
béľleti szeľződés meghosszabbítását határozat|an időľe.

Az Avant.Imńo Kft. (Bártfai Lásztó) tltta| 201ó. június l-én készített, Gódoľ Lász|ő fiiggetlen
ingatlanforga|mi szakértó átta| 2OI7. január I6-źn a|<fua|ízák érrékbecslés szerint a helyiség ĺorgahřäľtek
7.000.000'. Ft. A248/20t3. (u. 79.) szźműKépviselő-testíileti hatźrozat8. pont a) alpónt ílupií"a helyiség
býĺIeti díja a foľgalmi éľték IO0 Yo-źnakfigyelembevételével a helyiségbenieg",iikivánt,iľóáai 6ivatesoselőadóművészek részére munkahelýe."*tés és étképzés, väumĺnt p{|yakezdo zenészęk szakmai
koľľepetálása) tevékenység esetén 8 %-os szotzőva| számitott 46.666,.rĺnä +7rÁ.
Ú3uoli bérbeadás -esetén a civil szervęzet ľészére adható kedvezményes béľleti díj 6%-|<^| számolva:35.000,-Ft/hó+Áľa.

A vizőra nélküli helyiség után az onkoľmányzatkózös költség fizetési kötelezettsége: 5.125,. Ft/hó.
A Szövetség által jelenlegfizetett bérleti d4: 6.422,. Ft/hó + Áľł. ł jelenleg ťlzetettbérleti díj a helyiség $ 'bérbeadásakor megállapított kedvezményes díj inflációval növęlt összege. -t - .^-.J *-" 
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A Szövetségnek Táľsaságunk nyilvántartésa szerint 20|7. áryn|is 30-ig lejráľt béľleti és egyéb díj taľtozása
nincs. A Reményĺ Ede Cigányzenész Sziivetség a bérleti díjat mindig folyamatosan hatáňäőben 

-megfizeti.

Javasoljuk a helyiség újbóli bérbeadását, határozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötéséve|, az
önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó feladatot 

"llato szewęzet részére bizosított
feltételekkel, a 248/2013. (vI'19.) szźtmű Képviselőtestiileti határozat 28. pontja éľtelmében, a civil
szewezet szźtmára adható 6%o.os szotző a|apjźn, ĺľoda céljĺáľa, 35.000,- Ft/hó + Ár.,ł berleti díj + külön
szo|gá|tatási dijak összegen. Tekintettel arra, hogy a Szövetség által korábbanbeťlzetett óvadéĹ összege
minimális összeggel magasabb, mint a javasolt bérleti díj alapjrán előírandó óvadék összege, az új bérlěti
szerződés során nem szükséges ismételten az ővadék Szövetség általi megfi zetése. az óvádek kuĺönbozet
elszámolására a Szovetség új bérleti szerződés megk<itése előtt tett nyi|atkomta a|apjźnkeľÍilhet soľ.

A helyiség újbóli bérbeadása esetén az Onkoľmányzat a továbbiakban is folyamatos bevételhez jut, amely
fedezi a számára előírt közös köttség fizetési kötelezettség tisszegét, továbbá a Reményi Ede Cigänyzenész
Szövetség tevékenységével segíti az Önkormrányzatotfeladatai elvégzésében.

A helyi váľos-rehabi|itációs terület kijelĺiléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításĺáról sző|ő 321200|.
(X. f6.) önkormányzati rendelet a|apján atźrgyi helyiséget magźbafoglaló épĺilet nem érint HVT teľületet.

il. A beteľjesztés indoka

A bérleti szerzodés újbóli megkötése, valamint a kedvezményes bérleti díj engedélyezése bérbeadói döntést
igényel, amely döntés meghozatal ára a T iszte|t B izottság j ogosult.

m. A diintés célja, pénzĺĺgyi hatása

A bérleti szerződés újbóli megkötése esetén a bérleti díj fedezi a helyiség után megfizetett közös költség
összegét és az onkoľ mány zat további bevételhez j ut.

A döntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormźnyzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIó
35/2013. (VI. 20.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) 2, $ (l) bekezdése a|apjén a
Képviselő-testiilet (a továbbiakban: Kt.) _ a rendęletben meghatáľozott feladat- és hatásköľ megosztás sżeľint
- önkoľmányzatibérbeadói döntésre aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése a|apján rij bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának métékéľól a bérlő
kivźiasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az Önkormányzat részérő| t.oľtenĺt az aján|attétel, a
helyiség bérleti dijának mértékét a Képviselő-testtilet \latfuozatttban megállapított bérleti díjak alapjĺán kell
meghatározni. A hatásköľľel ľendelkező bizottság abérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-iesti'ileti
hatźlrozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha a kérelmezőbér|eti díj aján|atottett'

A Rendelet 17. $ (4) bekezdés a|apjźn a béľlőnek a bérleti szerződés megkötését követően közjegyző e|őtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot kęl l a|áíľni.

A248/2013. (VI. 19.) Képviselőtestiileti határozat (a továbbiakban: Kt. hatźrozat) 7. pontja éľtelmében a
helyiség béľleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. méshatźrozata szerint a|<fu11izéit
beköltcjzhető forgalmi érték szo|gál. A Kt. határozat 8. a) pontja értelmében helyiségben végezni kívánt
tevékenység figyelembevételével töľténik a bérleti dij meghatározása,

A Kt. hatźtrozat 28. pontja lij bérbeadás esetén az a|ap béľleti dij éves mértéke a helyiség Áľ,ł nelnĺĺ
beköltözhető forgalmi éľtékének 6%o-a. Amennyibenaszervezeta27.pontszerinti első évesĺeszámo|őjéta
szakmai bizottstryrészére benyújtotta és azt abizottság elfogadta, az onkormányzatTu|ajdonosi/Bérbeádói
jogokat gyakoľló bizottséąa kérelemre a bérleti dijatahelyiség Józsefuáros, valamint a jőzsefvźłrosi lakosok
éľdekében folytatott tevékenység szeľinti kihasználtsága fiiggvényébęn a 26. pont a), b), vagy c) pontja
szerinti méľtékre módosíthatj a, abér|eti szerződés egyéb feltételeinęk változatlanl|hagyásamellett.

{ Kt. hatáľozat29' pontja alapjĺán aszakmai terv és a szakmai beszámoló éľtékelésére.és elfogadásfuaaz
onkormányzat hatáskörrel ľendelkezo sza|<lnai bizottsága jogosult. Amennyiben a szakmai bizottsźę a
szakmai tervet és beszámolót e|fogadta, űgy az onkormányzat Tu|ajdonosi/Bérbeadói jogokat gyatoľlo
bizottsźęa az önkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsoloao oerlótĺ a6at
az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a szetvezet a kötęlezettségeinek nęm tesz e|eget, űgy abérteti dij
azérintetĹév januiár l. napjától visszamenőIegesen az aktuális forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pon\, 

ĺszeľint kiszámított a nem civil szęrvezetękre meghatźrozott béľleti díjnak megfele|ő összegre emen<éoĺł.Y{" I" u'\
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Amennyiben a szakmai- terve, beszámolója alapján bizonyított, hogy tevékenységét csak részbe n végezte
Józsefuáľos érdekében, úry a bérleti díj a za. poitban szabá|yozottmagasabb kategóľiába sorolt bérleti"ĺtijľa
emelkedik.

A Kt. hatáľozat 31. pontja értelmében, ha a bérleti díj méľtékéľől és megfizetésének ütemezéséről, vagybáľmilyen más béľleti díjat érintő kérdésben bérbeadói döntésre van sziikség, a bérbeadĺssal meluĺzoít
vagyonkeze|o szervezet javas|atára az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizőttságajogosult dönteni.

Fentiek a|apjén kéľem aTiszte|tBizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Hatáłrozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yfuosgazdźtlkodási és Pénzüryi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźęúgy dönt, hory

|. hozzájárul a Budapest VIII. kerület,' 34688/0lNl^he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.
keľüIe| Szilágyi u. 1/B. szám a|attta|á|hatő,25 m2 alapterülettĺ, önkormányzati tulajdonú, ńem lakás
cé|jára szolgáló utcai bejáľatu, ftildszinti helyiség tikintetében a Reményĺ nae cĺgĺn yzenész
Sziivetséggel (székhely: 1081 Budapest, Népszínńráz u' 27., képviseli: Faľkas István] aáőszám:
l8068337-1-42) abér|eti szerződés újbóli megkötéséhez irodaí (hivatłásos e|őadóművészek részére
munkahelýeľemtés és átképzés, valamint pźt|yakezdő zenészek szakmai koľľepetlálása) tevékenység
cf,!ay,!|tarozat|an időľe,30 napos felmondási idő kikötésével, kedvezményes 3s.000,. ľťĹo +
AF.Ą béľletĺ díj + közüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdá,|kodási igazgatója
Határidő: f0|7 . május 29.

2. ahatźrozat 1.) pontjában megállapított béľleti díj feltétele, hogy

a) a bérlő köteles a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefüárosi onkormányzatot
tźmo gatőként szerepeltetni.

b) a béľlő köteles legalább havi rendszeľességiĺ helyiséghasmá|atot igénylő eseményekről (fogadóórą
ryiĺlés, ľendezvény, tanácskozás, tanácsadás) a BérbeadóttźĄékoztatni, meghívót kĹildeni. -

c) béľlő köteles minden év március |5. napjáig benyújtani áz adott évľe řonatkoző szakmai tetvét,
amelyből kideriil, hogy milyen eseményekettervez az év sotźn megľendezni, illetve a béľleményben
milyen áll'andó tevékenységet végez, az menrlyiben szolgálja Józséfi'áľos éś a józsefuáľosi lakosok
érdekeit.

d) béľlő köteles minden év május 31. napjáig aze\óző éves tęvékenységéről sző|ő,azonkormányzat
á|tal meghat źtrozotttaľtalmú szakmai beszźmo|őjátbenyújtani'

e) bérlő kĺjteles a helyiségben az a|apszabá|yában megjelcĺlt céloknak megfelelően a bérbeadáskoľ
engedé|yezett tevékenységet folyamatosan fo|ytatni.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatója
Határidő: 20|7 . május 29.

3. a szakmai teľv és a szakmai beszámoló éľtékelésére és elfogadására a hatáskönel rendelkęző
bizottsźry (Emberi Erőforľás Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatĺásköľľel rendelk ező bizottság a
szakmai teľvet és beszámolót elfogadta, úgy a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj az aíott
évre is éľvényben marad.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodźsi igazgatőja
Határidő: 2017. május 29.



4, amennyibęn a szęÍvęzet a 3.) pont szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság részére
benyújtotta, és azt abizottság elfogadta, az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizotĺsźąakéľelemľe a bérleti díjat a helyiség Józsefuáros, valamint ajózsefuárosi lakosok érdekében
folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a 248lz0I3. (vI.19.) szźlmű Képviselő-
testĺileti hatźtrozat26. pont a), b) vagy c) pontja szerinti mértékre módosíthatja, a bérleti szerződés
egyébfe|téte|einekvá|tozat|anu|hagyásamelĺett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . május 29.

5. amennyiben a bér|o a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai teľve, szakmai
beszámolója a|apján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább ľészben Józsefuáros érdekében
végezi, t,gy a béľleti dij az érintett év január 1. napjától visszamenőlegesen az akkor érvényes
szabá|yok szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő osszeg + infláció értékre emelkedik.
Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy beszámolója a|apjźn bizonyított, hogy tevékenységét csak
részben végezte Józsefuáros érdekében, úgy a bérleti dija a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának
megźi|apítźtsáró| szóló 248lf0l3' NI. l9.) számú képviselő-testiileti határozat f6. pontjéhan
meghatározott eggyel magasabb kategóriába sorolt béľleti díjra emelkedik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,vag1ĺongazdźůkodźlsiigazgatőja
Hatáľidő: 2017 , mź.jus f9.

6. felkéľi a Jőzsefytlrosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-t abatározat 1.) pontja szerinti bérleti szeľződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat tlilajdonában á,||ő nem lakás cé|jára
szo|gá'|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) önkormányzati ľendelet 17.

$ (4) bekezdése alapján közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źńrásźúvá||a|ja
a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 7. június 30.

A döntés végrehajtását végzó szeĺ,lezetiegység: Józsefráľosi GazdálkodźsiKözpontZrt'

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

közzététę| módjáľa

Budapest, 2017 , mźĘus 23. o
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BozsiR IstVán Péteľ
Y agy ongazdálko dás i igazgatő
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