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Tisztelt Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság!

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkormányzatfi|ajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźt|ó helyisé-
gek bérbeadásának feltételeiről szô|ó |712005. (IV. 20.) szźmű Budapest Józsefváros onkormányzati
rendelet 2. $ (1) bekezdése alapján a Kt. _ a rendeletbęn meghatározottfe|adat- és hatáskör megosztás
szerint _ önkormányzatibérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsźąát jogosítja fel.

Az Önkormźnyzat tulajdonát képezo a Budapest VIII. 3538l lolN3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. Dobozĺ u. 7-9. szám a|aÍt ta|źl|hatő 159 m2 alapteľületiĺ, udvaľi ftild-
szinti, nem lakás célú irodahelyiség volt bérlője az Euľópai soRs.TÁRSAK Kłizhasznú Egyesülete
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u.7-9.fszt.3. elnök: Török Szabó Eľzsébet, Adószám: |8I7592|-1-
42;) a 2008. szeptember 24.énke|t 2013. december 31. napjáig érvényes határozott idejű bérleti szeľ-
ződés a|apján. A helyiséget iroda cé|járahasznźija,

Az Egyesület a 2008. szeptember 24.i szerződés módosítĺĺskor 1 l4.602'- Ft óvadékot ťlzetett.

A 2008. június 06-án kelt béľleti szerződés 6. pontjában foglaltak szerint az Egyesület részére ked-
vezményes béľleti (közĺis költség összegének megfelelő) díj keľült megát||apításr4 azza|, hogy évente
szakmai beszámolót kell készíteni, amelyet az illetékes bizottsághozkell benyujtani, és elfogadtatnia.

A szakmai beszámolókat az Egyesület minden évben rendszeresen benyújtotta. A Humánszolgáltatási
Bizottság 232/20|2. (VII. 18.) számú hatźrozatábanjavasolta aYźrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizott-
ságnak a bérleti szerződés módosítását a közös költség ĺisszegével egyezó bérleti díjon, melyet aYá-
rosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 927120|2. (vil' l8.) száműhatározatźlban elfogadott, de a bér-
|eti szerződés módosítására mćtr nem kerülhetett sor, mert az Egyesület bérleti szerződése bérleti díj
hátralék miattf0I2.július 3 |. napjára felmondásra került.

Az Európai SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesülete a bérleti dij hátralékot kamataiva| egylltt 2012.
augusztus 16-án és 22-énte|jes mértékben kiegyenlítette. Ezt követően azBgyesület elnöke kéľte a
béľleti jogviszony helyreállítását a koľábbi kedvezményes' közös költség ĺisszegének megá||apításźlva|.

A Humánszolgáltatási Bizottság 32812012. (xI. 2l.) száműhatźrozatábanjavasolta a Városgazdálko-
dási és Pénzügyi Bizottságnak a fenti helyiség tekintetében az Eurőpai SORS-TÁRSAK Közhasznú
Egyesületével új bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII. Dobozi u.7-9. szám a|attta|á|hatő |59
m" alapteľületiĺ, udvari ťoldszinti ingatlan tekintetében a forgalmi érték6%-ának, azaz99.500,- Ft/hó +
Afa összegéve| egyező béľleti díjon.

A Tisztelt Bizottság |499lf0|2. (XII. l2.) szźtműhatźrozatábanhozzájáru|t a fenti helyiségľe új bérleti
jogviszony létesítéséhez az Eurőpai SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesülętéveĺ kedveznényes
99.500,- Fíhó + Áfa berleti * koztizemi és külĺjn szo|gźiltatási díjak ĺĺsszegěn ttiľténő megźi|apitźsáła|.

Az Egyestilet ęlnöke azonban a bérleti szeľződést nem kötötte meg20I3. márciusban ismét kérelmet
nyújtott be, melyben azűjonnan megállapított bérleti díj csökkentését kérte' Kérelmében előadja, hogy
a bérletijogviszony megszüntetésére nem aszervezetettevékenysége, hanem a béľleti díj fizetési köte-



lezettség teljesítesének elmaradása miatt került soľ. A szewezet fizetési kötelezettségeinek teljesítését
nagyméľtékben nehezíti, hogy tevékenységét pá|yźnati és egyéb támogatásokbó| tĄa fenn, azok be-
érkezésére ľáhatassal nem ľendelkezik' A Kozhasznú Egyesület ĺjnálló pénzbevétellel nem ľendelke-
zik, eddig semmiféle anyagi tamogatást nem kaptak az onkoľmányzattő|. Béľ|eti dij aján|ata:50.000,-
Ft/hó + Afa.

A Kisfalu Kft Díjbeszedési Csoportjának nyi|vántartása szerint az Egyesületnek20|3.äpľilis 30. nap-
jáighaszná|ati és egyéb díjtaľtozása nincs

Avizőrás helyiségľe az onkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége: 21.516.- Ft/hó.

A jelenlegi haszná|ati díj előírása: 33.173.- Ft/hó + Áfa.

A 35381/0/A/3 hrsz-ú, 159 m2 alapterületű nem lakás célú helyiségnek GRIFTON Propefty Kft' által
20|2. oktőber 3. napján készitett Gódoľ Lász|ó ingatlanfoľgalmi Szakéto á|ta| 2013. május 15-én
aktua|izá|t Ingatlanforgalmi Szakvélemény szerinti foľgalmi értéke: t9.900.000'. Ft. A bérleti díj
megźi|apitása az aktuźiis forgalmi éľték 100 %o.nak figyelembevételével keľül megállapításra. A helyi-
ségben fo|ytatni kívánt tevékenységhez tartoző bérleti díj a nyilvántarĺási érték 8 %o-a, azaz |32.667,-
Fťhó + Afa.

Af24/20|2.(VII. 15.) számťl Képviselő-testĺileti határozatf3' pontja szeľint a civil tevékenységet
végző szervezetek új bérleti jogviszony létesítése esetén 6 o/o-a| számo|va: 99.500'- Ft/hó + Afa.

Af24l20If. (VII. 15.) számú Képviselo-testtileti határozat2I. a) pontja szerint a civil tevékenységet
végzó szervezetek esetén 4 %"-a| számolva: 66.333,- Ft/hó + Áfa.

A22412012. (VII. 15') számú Képviselő-testtileti hatźlrozatfl.b) pontja szerint a civil tevékenységet
végző szervezetek esetén 2 o/o-a| számolva: 33.166,. Ft/hó + Áfa.

A Bizottság az onkormányzat tu|ajdonában álló nem |akás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 17ĺ2005. (IV. 20.) szźmű önkoľmányzati ľendelet 29. $ (1) b.) pontja éľtelmében a
felmondást követően, a béľleti jogviszony megsziĺnése utźln a bérlő megszünteti a felmondási okot,
illetve a felmondással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget ľendezi a bérbeadónak, a bérlő
kéľéséľę az űj bér|etijogviszony létrehozásáról a bérbeadő szervezet javaslata a|apján aYźrosgazdáĺ|-
kodási és Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni.

A bérleti jogviszony felmondását követően új bérleti szerződés nem létesítheto azza|, akinek bérleti
jogviszonya, bérleti dij tartozás rendezését követóen egy alkalommal már helyreállításra került.

A bérleti díj megállapitźsaa Rendelet 13. $ (1) bekezdése, és a22412012' (vL l5.) számú Képviselő-
testületi határozat II. fejezet 7 ' pontja éľtelmében a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen hatá-
rozatés a Kt. más határozata szerint aktua|izźit beköltözhető forga|mi értékszo|gźll. A lakások és he-
lyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szó|ő 1993. évi
LXXVIII. töľvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbér összegében szabadon állapod-
nak meg. A Rendelet 13.$ (l) bekezdése éľtelmében aYárosgazdálkodási és PénziigyiBizottsága
bérbeadói döntés meghozata|akor a Képviselő-testtileti határozatban foglaltaktól eltérhet' amennyiben
akére|mezo bérleti díj ajánlatot tett.

Képviselő-testtileti határozat 9. pontja úgy rendelkezik, hogy a számitott bérleti díj csupán irányadó-
ként funkcionál, a bérleti díj az a mérték, amelyről a bérlővel megállapodás kĺjthető.
A bérleti díj megállapítź.sa a nyilvántaľtási érték I\I%o-źnak figyelembevételével kerül megállapításra,
azirodai tevékenységheztartoző bérleti díjszorző 8 Yo.

A 2f4l20l2. ryrl. 05.) szrámú Képviselő-testtileti hatźlrozatf3. pontja szerint civil szeľvezetek részére
új bérbeadás esetén a béľleti dijszorző 6%o'

A Rendelet 13. $ (2) bękezdés a|apján a leendő béľlő a bérleti szerzódés megkötését megelőzően köte-
les a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfele|ő összeget óvadékként megfizetni, valamint a
15. $ (4) bękezdés a|apjánközjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirni.

Szakmai iavaslat:

Javaso|juk a fenti helyiségre új bérleti jogviszony létesítésének engedélyezését az Európai soRS-
TARSAK Közhasznú Egyesülette| határozott időľe 2018. december 3I-ig, az általuk felajánlott



50.000,- Ft/hó + Afa bérleti + köziizemi és külon szolgáltatási díjak összegen, mivel az onkormányzati
célokhoz és feladatokhoz kapcsolódó tevékenységetvégzo szervezet éves beszámolói korábbam elfo-
gadźsra kerültek. A bérleti jogviszony megszüntetésére nem a szervezetet tevékenysége, hanem a bér-
leti díj fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt kertilt sor. A szervezet fizetési kotelezett-
ségeinek teljesítését nagymértékben nehezíti, hogy tevékenységét pá|yázati és egyéb támogatásokból
tartja fenn, azok beérkezésére ráhatással nem rendelkezik.

A bérleti jogviszony létesítésénél javasoljuk, hogy az önkormányzati célokhoz és feladatokhozkap-
csolódó tevékenység et végzo szervezeteke érvényes szabályok kerĹilj enek alkalllrazásľ a azza|, lrogy a
következő éves beszámoló elfogadása esetén, a kovetkező időszakľa ťlzetendő bérleti díj mértéke, már
a vonatkozó, hatályos képviselő-testtileti határozatban foglalt következő bérleti díj kategóriának meg-

felelően kerülj ön megállapításra.

A helyiségľe a bérleti szerződés aBizottság 1499ĺf012. (XII. 12.) számű hatátozata a|apján máľ nem

köthető meg, mert az onkormányzat ajánlati kötöttsége, szerződéskötési kötelezettség megszűnt. A
helyiség elhelyezkedése miatt a későbbi béľbeadás lehetősége korlátozott.

Az új bérletijogviszony engedélyezése pénzügyi fędezetet nem igényel.

Tisztelt Bizottság hatásköre az Önkormányzat tulajdon źhan źi|ő nem lakás cé|jára szo|gźůő helyiségek
bérbeadásának feltételeiró| sző|ő 17/2oo5. (ľV. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati ren-

delet 13. $ (l) bekezdésén alapul.

Kéťük a Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottságot az tĄ bérleti jogviszony létesítéséhez

torténő hozzźĄáru|źtsró l szó ló dontést meghozni szíveskedj en.

Határozltijavaslat

...l(... év .......hó .'..'nap) számű Yźtrosgazdálkodási és Pénztiryi bizottságihatározat

A Városgazđálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság javaslata

a|apjźtn

l) hozzájáru|új bérleti jogviszony létesítéséhez az Európai SORS-TÁRSAK Közhasznrú Egyesůi|e-
téve| az ingatlan-nyilvántaľtásban a 35381/0lN3 helyrajzi^sztlmon nyilvántartott, természetben a

Budapest VIII. keľiilet, I)obozi u.7-9. szám a|atti, 159 m, alapterületrĺ ĺinkormányzati tulajdonú,

udvari, ťoldszinti nem lakás célú helyiségvonatkozásában 50.000'- Ft/hó + Afa bérleti + köz-
üzemi és külön szo|gá|tatási díjak összegen történő megá'||apitásával a hatttrozathozata|t követo
hónap 1. napjától, határozott időre 2018. december 3l-ig, ahatározat további pontjainak vźitozat-
lanul hagyása mellett.

2) az 1) pontban megállapított bérleti díj feltétele, hogy a bérlő köteles
a) a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuáľosi onkormányzatottámogatóként sze-

repeltetni.
b) a legalább havi helyiséghaszná|atot igénylo eseményekĺől (fogadóóra, gý|és, rendemény,ta-

nácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tájékoztatni, meghívót küldeni.
c) minden év március 15. napjáig benýjtani az adott évre vonatkoző sza|<nai tervét, amelyből

kideľül, hogy milyen eseményekettervez az év sortn megľendezni, illetve a bérleményben mi-
lyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a józsefuárosi lako-
sok érdekeit.

d) minden év május 31. napjáig az ę|őző éves tevékenységéről sző|ó, az Önkormányzat á|ta|

me ghatźłr ozott tartalmú s zakmai b e számo l ój át.

e) a helyiségben az a|apszabá|yźban megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor engedélye-

zett tev ékenységet folyamatosan fo lýatn i.

3) A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadásátaahatźsköľrel rendelkezobi-
zottság (Humánszolgá|tatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskörrel rendelkezó bizottság
az e|ső éves szakmai tervet és beszámolót elfogadta űgy az tnkormányzat tulajdonában álló nem

lakás céljáľa szollgéirő helyiségek béľleti dijáľa vonatkozó képviselő-testületi határozatban foglalt a
civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj kerül megállapításra.



4) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a sza|<rĺlai teľve, szakmai
beszámolója a|apján nem bizonyított, hogy tevékenységét|ega|ább részben Józsefuáros érdekében
végezi, úgy a béľleti dij az érintett évjanuár |. napjźtő|, az akkor érvényes szabályok szerint ki-
számított bérleti díjnak megfelelo összeg + infláció éľtékre emelkedik' Amennyiben a bérlő szak-
mai terve vagy beszźtmo|őja a|apjźln bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte József-
város éľdekében, úgy a bérleti díja a nem lakás célú helyiségek béľleti díjának megáIlapításáról
szó|ő 22412012. (VIL05 .) szźmtl Képviselő-testĺileti hatźtrozat2I. pontjćtban meghatáľozott eggye|
magasabb kategóľiába sorolt bérleti dijra emelkedik.

5) a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadrásának feltételeiről szóló I7l2005. (IV. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi Önkormányzati ľendelet 13. $ (2)bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezett-
sé gv ál l alás i ny i|atkozat a|áír äsźú v tú|a|j a a l eendő bérl ö.

Felelős: Kisfalu Kft
Határidő: 20 13. június i 0.
A lakosság széles köľét éľintő dĺjntések esetén javas|ataaközzététe| módjára

nem indokolt

Budapest, 2013. május 28.
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