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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság!

L Tényá|lás és a diintés taľtalnrának részletes ismeľtetése
A Budapest Főváľos VIII. kerrilet Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkoľmtnyzat1
ľl",^ľľ.}ľľezi..aBudapest VIII. keľiilet, Kaľácsony Sándor u.22, szám a:atti. 35450 nľsz.-ĺ, toom- alapterülettĺ, tires, utcaibejátratú, alagsori nem lakás cé|jara szolgáló helyiség, amely 100%-os
cinkonnányzati tulajdonú épületben helyezkedik el.

A fenti helyiség 2013. janufu ZI-én kertilt birtokbavételre, jó műszaki á|Iapotll, (4) besoľol ásil, afiĺtést parapet kombi gázkazźn szo|gáItatja. a helyisé gben-zuhanyző és wc ĺ, van. A helyiség
rendeltetésszerű haszn á|atra alkalmas.

ĺznj Tudatosan Egyestilet (székhely: 4025 Debtecen, Postakeľt u. 8' I/fiI.; adőszźtm: 18560987-
1-09; nyilvántaľtás szám.. 09-O2-OO0222I; képviseli: Tóth Péter Attila és Bihaľi Levente ĺjnállóképviseletľe jogosult képviseiők, továbbiakban: Egyestilet) kérelemmel fordult Taľsaságunkhoz atngyi helyiség ifiúsági programok szetvezése, ifiÍság védelmi feladatok e||éńźna,lebänyolĺtása
céljából kedvezményes bérleti díjon történő bérbevétile kapcsán' Kérelmiikb.., álouataŕ, nojyjelenleg is tevékenykednek a keniletĺinkben a Magdolna u. 35..szárn ul^iiÉĹe"r keľtet iizemeltettéka tavalyi évben. Itt a kerĹileti fiatalok szabadiđejének hasznos eltĺiltésében vettek ľészt kii1clnfele.pľogramok szervezésével. A telek eladásával, valamint az időjarás változatossága miattsztikségesnek |attay. a 

'tevékenységiiket egy olyan helyiségben łégezni, amely az általukmegszólított ťratalokhozkoze| van, ezért vá|asztottti< a tárgyi.ĺoko'-a"! za,đ'tl!ajđo,,ĺ ľ,.lyĺ,eg.t'Az Egyesület mentálhigiéniás, biínmegelőzési, gyermek és ifiúság ,,,éd"k,,i feladatokat',e{e,
Kéľték továbbá, hogy a !auc]ó osszege egy honä|ban keľĹĺljcin megauapĺtásra, meľt a helyiségetvonzővá kell tenni a fiatalok számźĺra, arni Ĺoľszertĺsítést, nagyobb befektetést igénýel. aszeruezetĹĺ5l.

Az Embeľi Erőfoľľás Bizottság & 7Üĺf817., (v.08.) szźlmu hatáľozatában javasolta aVárosgazdálkođási és Fénzrigyi Bizottsá gnak az É5.Tudatosan Egyesülettel a bérleti szerződés
megkötését kedvezm.,'ľ: 

9u'i.ti díj.on a Budapest VIII. kenilet, řLá"soný s*ao r u, 22' szám 
oa|atti,35450 hĺsz'-ú, 106 m2 alapterületiÍ, üres, utcaibejźtratri, alagsori nemiakáscé|jaruszolgalj \1. {helyiségvonatkozásában. ' a- * """.-*'. 
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Az Avant.Immo Kft. (Bártfai Lász|ő) źital2016. december 08-án készített, Gódoľ László fiiggetlen
ingatlanforgalmi szakértó áIta| 20|7. februaĺ 27-aÍI akt;a'líza\t értékbecslés szeľint a helyiség
forgalmi értéke 21.310.000,- Ft (201.038,-Ft/m2). A24812013. (VI. 19.) szttmuKépviselő-testtileti
határozat 8. pont a) alpont a|apján a helyiség bérleti díja a forgalmi érték 100 %o-ának
figyelembevételével a helyiségben végezni kívánt, közművelődési, oktatási, szociális és sport
tevékenység, múterem, kiállító terem, múzeum, színhźn, próba-, toľna- és táncterem, klubhelyiség
tevékenységek esetén 6 Yo-os szotzőva| számított 106.550,. Ft/hó + ÁFA.
Ú3 uorbeadás esetén a civil szervezęt tészére adható kedvezményes bérleti díj 6o/o-kal számolva:
106.550,-Ft/hó+ÁFA.

Üľes, legalább 24 hónapja nem hasznosított ĺettő 25}y'r Ft alatti helyiség esetén a béľleti díj
önkormányzati &dekből legfeljebb 50 oÁ-kal csokkentheto' Az így számított nettó havi bérleti díj:
53.f75,-Ft.

Az onkormźnyzatüzemeltetési költség fizetési kĺjtelezettsége 30.950,-Ft/hó.

A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a tęrtileten a rehabiIitáció megvalósításaról szóló
32/200I. (X.26.) önkormányzati rendelet alapjáĺ atárgyi helyiséget magába foglaló épület HVT
terĹiletet érint.

A RÉV8 Zrt. megkeresésĹinkľe arĺőI tájékońatoÍt, hogy a tfugybaru ingatlaÍI MNP I., II. és III.
programban is szerepelt,fewfiartási kötelezettség van ń2026, augusztus 30. napjáig, elidegeníteni
nem lehet' abérbeadtlsnak azonban nincs akadá|ya.

Nem javasoljuk atáĺgybani helyiség bérbeadását az.Éĺj Tudatosan Egyestilet részére a csökkentett
számítoÍt bérleti díjon, azaz 53.275,-FtJhő + AFA osszegen, mivel azt sem a helyiség
elhelyezkedése sem a műszaki źt!|apotanem indokolja.

Nem javasoljuk a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék 1 havi bruttó bérleti díjnak az
összegére tĺjľténő mérséklését, mert a helyiség á||apota nem indokolja eń' annak ellenére sem, hogy
a leendő bérlő arrnak saját feladataihoz illeszkedően korszerĺisítéséttewezi.

Javasoljuk a tárgybani helyiség bérbeadását az Él1 Tudatosan Egyesület tészére 2022. decembeľ
31. napjáig határozott időre, az önkormźnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó feladatot
ellátó szetvezet részérę biztosított feltételekke|, a f48/2013. (VI.19.) számis, Képviselő-testületi
határozat28. poĺtja értelmében, iĘúsági programok szervezése, ifiúság védelmi feladatok el|átása,
lebonyolítása céljából, a civil szervezet szttmźra adhatő 6oÁ-os szorző a|apjáĺ 106.550,- Ft/hó +

AFA béľleti díj + külön szolgá|tatási díjak összegen, 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetésének, valamint az egyoIđalú kotelezettségváI|alási nyilatkozat közjegyzoí okiratba
történő foglalásának kötelezettségével.

ĺI. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljára szolgźllő helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely döntés
me ghozatalár a a Tisztelt Bizottság j o go sult.

III. A diintés célja, pénzůigyi hatása

A bérbeadásból befolyó bérleti díj fedezné aZ onkormányzat ijzemeltetési költség fizetésí
kotelezettségét., azon felül plusz bevételt is jelentene. A helyiség mielőbbi bérbe ađásával abér\o
gondoskodna a helyiségkarbantartásárőlés a helyiség állaganem romlana tovább.

Amennyiben nem aďjabérbe a helyiséget az onkormányzat, kiađásként továbbra is tizemeltetési
kciltség fizetési kötelezettség terheli, a helyiség á|Iagatovább romlik.

A határozati javaslat elfogađása pozitivan befolyásolj a az oĺlkormźnyzat 2011. évi bérleti đí|
bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzugyi feđezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi lĺöľnyezet
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A lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az e|iđegerutésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993. évi LXXVIII. tcĺrvény 38. $ (1) bekezdése értelmébęn a felek a helyiségbér ĺisszegében
szabadon állapodnak meg.

Az Önkormányzat tulajdonában áIIő nem lakás céIjaru szolgáIő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1)
bekezdése a|apján a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben meghatźnozonfeláđat-
és lratásköľ rrregosz[ás szerint _ önkormányzatí bérbeadói döntésre a YáĺosgazdáIkodási és
Pénzügyi Bizottságot j o gosítj a fet.

A Rendelet 4. $ (3) bekezdése éĺtelmében a HVT területén lévő helyiségeket, valamint azokat a
heiyiségeket, amelyek bontásĺáľól döntott a Kt. csak hatáĺozoÍt időtartamra lehet béľbe adni úgy,
hogy az a dĺjntésben szereplő munkálatok határidőben való megkezdését ne befolyásolj a, és a
leendő bérlő vállalja, hogy a helyiséget a bérleti jogviszony leteltével elhagyja, áIta|aa hetýiségben
elvégzett munkálatok megtérítésére nem taľt ígéný. A Rendelet 5' $ (3) bekezđés értelmébén a
HVT teruletén lévő helyiség a Rév8 Zrt.-vel egyeńetett, hatźrozotl időtartamĺa vagy feltétel
bek<jvetkezéséig adható bérbe.

A Rendeiet 14. $ (1) bekezdése alapjan új bérbeadás esetén a helyiség bérleti đíjanakmértékéről a
béľlő kiválasztása soľán kell megállapodni. Amennyiben az onkormźnyzat részérőI töľténik az
ajánlattétel a helyiség bérleti đíjźnak mértékét a Képviselő-testülęt batátozatában megállapított
bérleti díjak alapján kell meghatátozni. A hatásköľrel rendelkező bizottság a bérbeadói dbntés
meghozatalakor a képviselő-testüIeti hatérozatban foglaltaktól csak akkor térhet el, ha ak&e|mező
bérleti díj ajánlatot tett.

A Renđelet 14. $ (2)bekezđés szeľint abérlő a bérleti szerződés megkötésétmege|őzően köteles a
bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni.

A Rendelet 14. $ (4) bekezdéséľe figyelemmel a hatáskĺjrrel rendelkező bizottságjogosult a (2) és a
(7 ) bekezdés szerinti óvadék cisszegének méľséklésére.

A Rendelet 17. $ (4) bekezdés a|apjźn a bérlőnęk a béľleti szerzođés meskotését kcivetoen
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvá|Ialási nyilatkozatotkell aláírni.

A Rendelet 38. $ (2) bekezdése szerint: ,'A béľlőnek kell gondoskodnia a helyiségnek a
tevékenysége célĺjélra történő alkalmassá tételéről. Az e|.lhez sziikséges összes hatósági 

"ng.đélyt 
é'

atársashěnhozzájáru|ásátabéfl őkĺ'telesbeszerezni.',

A 24812013. (VI. 19.) Képvíselő-testtileti batćrozat (a tovźhbiakban: Kt. határozat) 7. pontja
éfielmében a helyiség bérleti díjanak alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más
hatźnozata szerint aktua|íZźL|t beköltözhető forgalmi éľték szo|gá|. A Kt. határozat 8. a) pontja
éľtelmében helyiségben végezru kívant tevékenység figyelembevételével tĺjľténik a bér|éti díi
meghatározása.

A Kt. hattlrozat 28. pontja új bérbeadás esetén az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA
nélküli beköltözhető forgalmi értékének 6 oÁ-a. Amennyíben a szervezet a27. pont sźeriňi első
éves beszámolőiat a szakmai bizottság részéte benýjtotta és ań, a bizottság e|fogađta, az
onkormányzat TuIajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bízottsága kérelemre u ue'l"tĺ dí;x a
helyiség Józsefuaros, valamint a józsefuaľosi lakosok érdekében folyatott tevékenység szérinti
kihasználtsága fiiggvényében a 26. pont a), b), vagy c) pontja szerinti méľtékĺe 111ódo,íthutiu. u
b érl eti s zeľző dé s e gyéb feltételeinę k v á,Itozat|anul hagyás a mell ett.

Üľes, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szotzők
érvényesítenđok azza|, hogy a bérleti díj önkormáĺyzatí érdekből legfeljebb 50 %-ka|csĺikkenthető.
A Kt. hatźttozat 29. poĺtja alapjźn a szakmai teľv és a szakmai beszámoló éľtékelésére és
elfogadásara az onkormányzat hatáskorrel rendelkező szakmai bizottságajogosu1t. Amennyiben a
szakmaí bizottság a szakmai teľvet és beszámolót elfogadtu,_ iei az onkormanyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizoltsága az önkoľmányzati felađatokhoz és célokhoz
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kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti đíjat az adott évľe is engedélyezi. Amennyiben a
szervezęt a kötelezettségeinek nem tesz eleget, tgy a bérletí díj az érintett év januar 1. napjatőI
visszamenőlegesen az aLďuá|is forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a nem
civil szervezetekĺe meghatározott bédeti díjnak megfelelő összegľe emelkedik. Amennyiben a
szakmai teľve, beszámolój a a|apján bizoĺyíÍott, hogy tevékenységét csak részben végezte
Józsefuáros érđekében, úgy a bérleti đíj a 26. pontban szabá|yozo|t magasabb kategóriába sorolt
bérleti díjľa emelkedik.

A Kt. határozat 3 1 . pontj a éľtelmében , ha a béľleti díj mértékéről és megfizetésének iiteme zésérol,
vagy bármilyen más bérleti đíjat érintő kéľđésben bérbeadói dcintésre van sziikség, abérbeadással
megbízott vagyonkezelő szervezet javaslatźta az onkormányzat Tulajđonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága jogosult dönteni.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Hatátozati javaslat

' . év. (..'hó.'..nap). szárrlu Y tn osgazdálkodási és Pénzügy i bizoÍtsági hattrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. bozzájárul a Budapest VIII. kerület, 35450 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII. kerület, Kaľácsony Sándoľ u. 22" szám alatt ta|áIhatő, 106 m, alapterÍiíetrĺ,
önkoľmányzati fJlajđonú, nem lakás céljaľa szo|gá|ő utcai bejĺáľatú, alagsori helyiség
bérbeadásahoz az Éq ľuoatosan Egyesĺilet (székhely: 4Of5 Debľecen, Postakert u. 8.
1/111.; adőszźrrl:18560987-1-09; nyilvántartás szttm: 09-02-000222I; képviseli: Tóth Péter
Attila és Bihaľi Levente önálló képviseletre jogosultak) tészéte ifiúsági programok
szervezése, ifiúság védelmi feladatok ęIlźÍź.sa, lebonyolítása tevékenység cétjára, 2a22.
decembeľ 31. napjáighatározott időľe, kedvezményes 106.550'. Ft/hó + ÁFA bérleti díj
łkozizęmi és kiilcjn szolgźtltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hatttridő: 2017 . július 1 0.

2. ahatźlrozat 1.) pontjában megállapított bérleti đíj feltétele, hogy

a) abérlő köteles a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuarosi onkorunányzatot
tćtmo gatőként s z erep e ltetni.

b) a bérlő koteles legalább havi rendszeľességrí helyiség hasznźiatot igénylő eseményekľol
(fogadóóra, gyűlés, rendezvény, tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tájékoztatnĺ,
meghívót küldeni.

c) bérlő kĺiteles minđen év maľcius 15. napjáig benýjtani az adott évre vonatkoző szakmai
teľvét, amelyből kiđeľĹil, hogy milyen eseményeket tervez az év soránmegľendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységetvégez, azmenrry1ben szolgálja Józsefuáľos és a
j őzsefv ár osi lakosok érdekeit.

d) bérlo kĺjteles minđen év május 31. napjáig az e|őző éves tevékenységérőI sző|ő, az
onkormányzat źital megbatározott taľtalmú szakĺnai beszámolóját benffitani-.

e) béľlő köteles a helyiségben az a|apszabáIyttban megjelölt céloknak megfelelően a
bérbeadáskor engedélyezett tevékenysé get fo lyamato san folyatni.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja u
Hatfuiđő:z)I7.július 10. 
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3. a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadźsára a hatáskĺjrrel ľendelkezo
bizottság (Emberi Eľőfoĺrás Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskörrel ľendelkező
bizottság a sza\<rlai tervet és beszámolót elfogadta, ugy a civil tevékenységhez kapcsolódó
bérleti dij az adott évre is érvényben marad.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017 .július 10.

4. amenĺlyiben a szervezet a 3.) pont szeľinti első éves beszámolóját a sza|<nai bizottság
részére benýjtotta, és aŻ. abizottság elfogadta, az onkormtnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakoľló bizottsźrya kérelemľe a bérleti díjat a helyiség Józsefuaľos, valamint a
józsefuáľosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtságafüggvényében
a f48l20l3. (VI.19.) szttmí Képviselő-testiileti hatźĺozat 26. pont a)' b) vagy c) ponda
szerinti mértékľe módosíthatja, a béľleti szerzłĺdés egyéb feltételeinek vźitozatlanul hagyása
mellett.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Közporlt.ZĺÍ. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 .július 10.

5. amennyiben a bérlő a fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve'
szakmai beszámolója alapján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább ľészben
Józsefuaľos éľdekében végzi, úgy a béľleti díj az érintett év januĺĺľ 1. napjátő|
visszamenőlegesen az akkor éľvényes szabáIyok szerint kíszá:nított béľleti díjnak megfelelő
összeg + infláció éĺtékľe emelkedik. Amennyiben abér|ő szah'ĺnai terve vagy beszámolója
alapjan bizonyított, hogy tevékenységét csak részbęn végeńe Józsefuáros érdekében, ugy a
béľleti díjaa nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapításaľól szőIő 24812013' (u.
i9.) számú képviselő-testĹileti hatźnozat 26. pontjtlban meghatározot' eggyel magasabb
kategőriźha sorolt bérleti díjra emelkeđik.

Felelős: Józsefuáľosi GazdáIkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźriđó: 2017 .július 1 0.

6. nem jáľul hozzá a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék összegének 1 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő mérsékléséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözporÍ"Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2011 .július 10.

1. fęlkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zĺ.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele' hogy az onkormtnyzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljaľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (vI. 20.)
ĺ}nkormányzati rendelet 74. $ (2) bekezđésę alapjan 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|arrint a 17. $ (4) bekezdése a\apján kozjegyző előtt egyoldalú
kĺ jtelezettségvállalásinyí|atkozataláítást.J-váI|a|jaaleendőbérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2017. augusztus 3 1'

A dontés végrehajtásátvégző szetvezeti egység: Józsefuaľosi Gazdálkodásí KözpontZrt.
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A lakosság széles korét étiĺlto döntések esetén javas|ata a kozzététeI mődjára
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2017 .július 4.
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