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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A bérbęadói jogok gyakorlását az onkormányzat tl|ajdonában álló nem lakás céljára szo\gá\ő helyisé-
gek béľbeadásának feltételeiľol sző|ő |712005. (IV. 20.) számú Budapest Józsefuáľos tnkoľmányzati
rendelet 2. $ (1) bekezdése a|apján a Kt. - a rendęletben meghatáľozott feladat- és hatáskör megosztás
szęrint - önkormányzatlbérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságát jogosítja fel.

Az onkományzat tulajdonát képezo a Budapest VIII. 3538l l0lN3 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VI[. Dobozi u. 7-9. szám a|att ta|áIhato l59 m2 alapteľületű, udvaľi ťold-
szinti, nem lakás célú iľodahelyiség vo|t béľ|oje az Euľĺípai SORS-TARSAK Közhasznú Bgyesiilete
(székhely: 1 086 Budapest, Dobozi u. 7 -9 . fszt.3 . elnök: Torök Szabó Erzsébet, Adószám: I8I7 59fI-| -
4f;) a2008. szeptember 24-énkę|t 2013' december 31. napjáig éľvényes határozoÍt idejű bérleti szer-
zódés a|apján' A helyiséget iľoda cé|jźrahaszná|ja.

Az Egyesület a 2008' szeptember f4-i szerződés módosításkor 1 l4.602,-Ft ővadékot fizetett.

A 2008. június 06-án kelt béľleti szeľződés 6. pontjában fogla|tak szerint az Egyesület részére ked-
vezményes béľleti (kozos költség összegének megfelelő) díj keľĺilt megállapításra, azza|, hogy évente
szakmai beszámolót kell készíteni, amelyet az illetékes bizottsághoz kell benýjtani, és elfogadtatnia.

A szakmai beszámolókat az Egyestilęt minden évben ľendszeresen benffitotta. A Humánszolgáltatási
Bizottsźlg23fl20I2. (VII. 18.) számuhatározatában javasolta aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizott_
ságnak a béľleti szerződés módosítását a közös költség osszegéve| egyező béľ|eti díjon, melyet aYá-
rosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 927lf0l2. (VII. 18.) számuhatźrozaÍában elfogadott, de a bér-
|eti szerződés módosításáľa máľ nern kerĹilhetett soľ, me|t aZ Egyestilet bérleti szeľződése béľleti díj
hátr a|ék miatt 20 I 2 . j úl ius 3 1' napj ár a fę lmondásľa került.

Az Európai SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesülete a béľleti díj hátralékot kamataiva| egyitt 2OI2.
augusztus l6-án és ff-énte|jes métékben kiegyenlítette. Ezt követően az Egyesület elnöke kérte a
béľleti jogviszony helyreál|itását a koľábbi kedvezményes, közös költség összegének megállapításával.

A Humánszolgáltatási Bizottság 328120|2' (XI. f1.) számú határozatában javasolta a Váľosgazdálko-
dási és Pénńgyi Bizottságnak a fenti helyiség tekintętében az Eurőpai SORS-TARSAK Közhasznú
Egyesületéve| kedvezményes béľ|eti szeľzodés megkotését a Budapest VIII. Dobozi u.7-9. szám aLatÍ
ta|á|hatő I59 m' a|apteľiiletű, udvaľi ťoldszinti ingatlan tekintetében a forga|mi éfték 6oÁ-ának, azaz
99.500,- Ft/hó + Afa osszegével egyező bér|eti dijon.

A Tisztelt Bizottság 1499120|2. (X[. 12.) számuhatározatábanhozzájáru|t a fenti helyiségre új bérleti
jogviszony létesítésélrez az Eurőpai SORS-TÁRSAK Kozhasznű Egyesületével kedvezményes
99.500,- Ft/hó + Afa bérleti + könizemj és kĹilön szo|gá|tatási díjak összegen tör1éno megáIlapításával.

Az EgyesÜlet e|nĺjke azonban a bérleti szerződést nem kotötte meg20|3' máľciusban ismét kérelmet
nyÚrjtott be, melyben azűjonnan megállapított béľleti díj csökkentését kéte. Kéľelmében eloadja, hogy



az Egyesület önálló pénzbevétellel nem rendelkezik, eddig semmiféle anyagi támogatást nem kaptak
az onkormányzattó|. Bérleti dij ajfulIata:50.000'- Ft/hó + Afa.

A Kisfalu Kft Díjbeszedési Csoportjánaknyl|vántartása szęńnt az Egyesületnekf0I3.źlprilis 30. nap.
jáighaszntiati és egyéb díjtartozása nincs

Avizőrás helyiségre azOnkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége: 21.516.- Ft/hó.

A jelenlegi hasznźiatidíj előírása: 33.173"- Ft/hó + Áfa.

A 35381/0/A/3 hĺsz-ú, 159 m2 alapteľülettĺ nem lakás célú helyiségnek GRIFToN Pľoperý Kft. á|ta|.

2012. Uktóbeľ 3. llapjárl készítętt Gótlur.Ltsz|,S illgatlalrfoľgalllli Szakéltő által 2013. ntájus 15-étt

akĺla|izá|t Ingatlanforgalmí Szakvélemény szerinti forgalmi értéke: 19.900.000'- Ft. A bérleti díj
megá||apitása az aktlláIis forgalmi érték 100 oÁ-nak figyelembevételévęl kerül megállapításra. A helyi-
ségben folytatni kívánt tevékenységhęz tarloző bérleti díj a nyilvántartási érték 8 oÁ-a, azaz fu@,-
F't/hó + Afa.

A ff4lf0I2. (VII. l5.) szárnú Képviselő-testületi határozat 23. pontja szerint a civil tevékenységet
végző szervezętek esetén 6 "Á-a| számo|va'' 99.500,- Ft/hó + Áfa.

A Bizottság az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo\gá|ő helyiségek bérbeadasának
feltételeiľől sző|o 17ĺ2005. (IV. f0.) számú önkormányzati rende|et 29. s (l) b.) pontjaéľtelmében a
felmondást kĺĺvetően, a bérleti jogviszony megszűnése után a bér|ő megszünteti a felmondási okot,
illetve a fe|mondással kapcsolatban felmertilt valamennyi koltséget rendezi a béľbeadónak, a béľlo
kéľésére azűjbérletijogviszony |étrehozásáről a bérbeadó szervezetjavaslata alapján aYfuosgazdá|-
kodási és Pénnigyi Bízottság jogosult dönteni.

A bér|eti jogviszony fe|mondását követoen új béľleti szerződés nem létesíthető azza|, akinek béľleti
jogviszonya, béľ|eti díj tartozás ľendezését k<jvetoen egy alkalommal már helyreállításra kęrült.

A bérlęti díj megállapitásaa Rende|et 13. $ (1) bekezdése, és aff4l20l2. (VIL 15.) számri Képviselo-
testületi határozat II. fejezet 7. pontja ételmében a helyiségbér alapjául a helyíségeknek ajelen hatá-
rozatés a Kt. más határozata szerint aktualizált beköltözheto forga|mi értékszo|gál. A lakásokés he-
lyiségek bérletéľe, valamint az eLidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól sző|o 1993. évi
LXxVn. törvény 38. $ (1) bekezdése énelmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapod-
nak meg. A Rendelet 13.$ (1) bekezdése értelmében aYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottság a
bérbeadói döntés meghozata|akor a Képvise|o-testületihatározatban foglaltaktól eltérhet, amennyiben
a kére|mező bérleti díj ajánlatot tett.

Képviselo-testületi határozat 9. pontja úgy rendelkezik, hogy a számitott bérleti díj csupán iráĺyadó-
ként funkcioná|, a béľleti díj az a méľték, amelyről a bérlovel megállapodás kötheto.
A bérlęti díj megállapítása a nyi|vántartási érték l\\%o-ának figyelembevételével keriil megállapításra,
az irodai tevékenységheztartozó bérleti dijszorző 8 oÁ.

A 224120|2. (VII. 05 ') számú Képviselőtestületi határozat 23 . pontja szerint civ1| szervezetek részére
új bérbeadás esetén a bérleti dijszorzó 6%o.

A Rendęlęt l3. $ (2) bekezdés a|ap1án a leendő bérlo a béľleti szerződés megkötését mege|ozően köte-
les a bérbeadónak 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő osszeget óvadékként megfizetni, va|amint a
15. $ (4) bekezdés a|apjánkozjegyzó elott egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírni.

Szakmai iavaslat:

Nem javaso|juk a fenti helyiségre ,ij bérleti jogviszony létesítésének engedé|yezését az Európai
SORS-TARSAK Közhasznú Egyesi'ilettel hatáľozott idoľe 2018. december 3l.ig, azéita|uk feĺajánlott
50.000,- Ft/hó + Afa béľleti + könjzemi és külcin szo|gá|tatási díjak <isszegen, mivel a civil tevékeny-
ségetvégző szeľvezetek részére nyújtott kedvezmények mértékét az onkoľmányzat egységesen hatá-
Íozza meg. Amennyiben nem civil tevékenységet végző szervezet részére nyújtott kedvezményekkel
venné bérbe az Egyesület a helyiséget, llgy a megajánlott bérleti dij ttizott mértékben maradna eI az
onkormányzat részére írányadóként szo|gáIő I3f .667 ,- Ft + Afa számítottbérleti díjtól.

Javaso|juk a fenti helyiségľe új bérleti jogviszony létęsítésének engedé|yezését az Euľópai SORS-
TARSAK Közhasznú Egyesülette| hatfuozott időre 2018' december 31-ig, a Tisztelt Bízottság



1499l20lf . (XII. 12.) sztLrÍĐJ foglaltaknak megfelelő feltételekkel, 99.500,- Ft/hó + Áfa bérleti + köz-
üzemi és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

A helyiségľe a béľleti szerzĺődés aBizottstę I499l20|f. (X[. 12.) számíhatározata aLapján már nęm
köthető meg, meľt az Önkormányzat aján|ati kötöttsége, szeľződéskötési kötelezettség megszűnt. A
helyiség elhelyezkedése miatt a későbbi béľbeadás lehetosége korlátozott.

Az tlj bér|eti jogviszony eĺgedéIyezése pénzügyi fędezetet nem igényel.

Kéťük a Tisĺelt Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságtól a Humánszolgá|tatásíBizottság javasla-
ta a|ap'ián az iĄ bér|eti.iogviszony létesítéséhez történo hozzá.iáru|ásról szóló döntést meghozni szíves.
kedjen.

Határozĺti javaslat

...l(,.. év ... ....hó .....nap) számú Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági hatáľozat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a HumánszolgáLtatási Bizottság javaslata
a|apján

1) hozzájáruIúj bérleti jogviszony létesítéséhez azBurőpti soRs-TÁRSAK Közhasznú Egyesüle-
téve| az ingatlan-nyilvántartásban a 35381/0lN3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII. keľiitet, Dobozi u.7-9. szám a|atti,159 m2 alapteľi.iletű önkormányzati tulajdonú,
udvari, ftjldszinti nem lakás célú helyiség vonatkozásában 99.500'- Ft/hó + Afa béľ|eti + köz-
üzemi és kĹi|ön szolgá|tatási díjak összegen történo megállapításáva| a határozathozatalt kovető
hónap 1. napjától, határozott idore 2018. decembeľ 31-ig, a hatátozat további pontjainak vá|tozat-
lanul hagyása mellętt.

2) az 1) pontban megállapított bérleti díj feltétele, hogy a bérlő köte|es
a) a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuárosi onkormányzatot támogatóként sze-

repeltetni.
b) a legalább havi helyiséghasználatot igénylő eseményekľől (fogadóóľa, gyű|és, rendezvény, ta-

nácskozás, tanácsadás) a Béľbeadót tájékoztatni' meghívót ktildeni.
c) minden év március 15. napjáig benyrijtani az adott évre vonatkozó szakĺnai tervét, amelybol

kíderül, hogy milyen eseményekettervez az év során megrendezni, illetve a béľleményben mi-
lyen állandó tevékenységet végez, az meĺnylben szolgálja Józsęfváros és a józsefváľosi lako-
sok érdekeit.

d) minden év május 3l. napjáig az e|őzó éves tevékenységéről szo|ő, az onkoľmányzat á|ta|
meghatározott tartalmú szakmai beszámo|óját.

e) a helyiségben az a|apszabályában megjelö|t cé|oknak megfelelően a béľbeadáskoľ engedélye-
zett tevékenységet folyamatosan folytatni.

3) A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadásáľa a hatásköľrel ľendelkezo bi-
zottság (Humánszolgáltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatásköľľel ľendelkező bizottsága
szakmai tervet és beszámolót elfogadta úgy a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti dij az adott
évľe is érvényben marad.

4) amennyiben a bérlő a fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget' illetve a szakmai teľve, szakmai
beszámolója a|apján nem bizonyított' hogy tevékenységét legalább részben Józsefuáros érdekében
végezi, úgy a bérleti dij az éńntett évjanuár l. napjától, az akkor érvényes szabályok szeľint ki-
számított béľleti díjnak megfele|ő összeg + infláció értékľe emelkedik. Amennyiben a béľlo szak-
mai terve vagy beszámolója a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte Jőzsef-
város érdekében, úgy a bérleti díja a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megá|Lapitásárő|
sző|ő 224120l2. (VII.05 .) számű Képviselő-testületi határozat 2I. pontjában meghatározott eggye|
magasabb kategóľiába sorolt bérleti díjra emęlkedik.

5) a bérleti szerződés megkötésének feltétele' hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szo|gá.|ó he|yiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló |712005' (IV. 20.) számis Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rende|et 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjálr kozjegyző előtt egyolda|ú kĺjte|ezett-
sé gvál lalás i nyi I atkozat a|áír ását v á|| a|j a a lee ndő béľlő.
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