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Tisztelt Váľosgazdálkodási ós Pénziigyĺ Bĺzottság!

I. Előzmények

Az onkormáĺyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 345g7t0tV2 he|yrajzi számon
nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII., F'Íumeĺ űú 3. szám a|atti, ó8 m2 alapterületű,
utcai, földszinti nem lakás célú helyiség, amely aziĺgat|an-nyilvántaĺtásban iroda besorolású.

A Magyar Invĺduátpszichológĺaĺ Egyesület (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 56. Yl51.
Nyilvlántaĺtőłsi száma: Í1396; Képviselő: Szélesné Dr. Ferencz Edit) bérbevételi kéľelmet
nyújtott be a Kisfalu Kft-hez helyiségre, amelyet iroda, (országosan meghirdetett
tanfolyamok, akkreditált képzések, önismereti pszichológiai tréningek) tevékenysé g céIjára
kívánhasználni. A kéľelmezőkedvezményes bérleti díj megállapításá,tkéri, amelynek cé|jábőI
az Egyesület kéľelmét a szakmai beszámolóját és az Egyesületre vonatkozó anyagokat
javaslattételľe megküldttik a szakmai tevékenység e\bíráIására a Humánszolgá|tatá,si Bizottság
elé.

A Humánszolgá,|tatási Bizottság a kérelmet 2O|3. máľcius 18-án tfugyalta és az 5Ol2O13. (Iil.
18.) számú hatáĺozatálbaÍI az elóterjesztés kiegészítését kéĺte, abban a kérdésben, hogy a
megvalósítand.ó pľogramok milyen mértékben járulnak hozzá, a jőzsefvárosi polgárok
életminőségének javításákoz. milyen módon vehetők igénybe részĺikről. Az Egyesĺilet a
kérelmét kiegészítette, melyet a Humánszolgáltatási Bizottság ismételten napirendjére vett és
a 90l20I3. (v. fI.) számú, hatźttozatában javasolta a helyiség kedvezményes bérleti díjon
töľténő bérbeadását,.aZaZ34.4Oo,- Ftĺhó + Áfa összegen.

il. Indokolás

A Kisfalu Kft onkormányzati Házkeze|o kodája a helyiséget 2OI2. július 26-án vette
biľtokba. A biľtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség állapota felújítást igényel
(salétromos falak, vakolatjavítás, tisztasági festés) ľendeltetésszeru használatta alkalmas. A
helyiség jelenleg ures, ezért abérbeadőlsa az onkormáĺyzat számára elsődleges.

III. Tényáttás

A vízőrás hely,iség után aZ onkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége:
19.074..EtIhő + Ália.
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A 34597/olN2hrsz-ú'' 68 m, alapteľületú, utcai bejárafii', f<ildszinti nem lakás céhi helyiségľe
a GRIFTON Pľoperty Kft źt|ta| 2012. november 05-én készített Gódor LászIó
Ingatlanforgalmi Szakértő á|ta| 2oL3. június O6-án aktuďlizőirt Ingatlanfoľgalmi
Szakvéleményben megállapított forgalmi &téke:7.550.000,- Ft. A béľleti díj megállapítá,'u u
nyilvántaľtási éĺték 80 ?o-źnak figyelembe vételével keľĹilt megállapításľa. A helyiségben
végezni kívánt tevékenysephez tartoző bérleti díj szotző 87o, aziz a számított béľleti díj
összege: 40.267..BtIhő + Áď:a.

A 2013. június 06-án aktla|izá|t értékbecslés szerinti forgalmi értéke.. 7.550.000,- Ft-ľa
csökkent, ezért a jelenlegi 6 vo-kal számoIt bérleti díj civil szervezetek részére történó új
bérbeadás esętén az éwényben lévő 224120Í2. (vII. 05.) számú' Képviselő-testületi határozat
aLapján:30.200.. Ft/hó + Áfa
A Humánszo|gáItatási Bizottság hatfuozathozatalának időpontjában a GRIFTON Propeľty
Kft által f012. novembeľ 05-én készített éľtékbecslés szerinti forgalmi értéke:8.600.000,- Ft
volt, amely szerint a civil szervezetek tészéte toľténő új bérbeadás esetén alkalmazott 6 ?o-os
díjszorzőval megállapított béľleti díj: 34.400,- Ft/hó + Afa.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ĺsmeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céIjfua szo\gáió helyiségek béľbeadásanak
feltételeirő| sző|ő I7l2005. (tV. 20.) számú' Budapest Józsefváľos tnkormányzati ľendelet
2. š (1) a Kt. _ a rendeletben meghatiározott fe|adat- és hatáskör megosztás szerint _
önkoľmányzatibétbeadói döntésre a Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokľól
szőIó 1993. évi LXXVII. töľvény 38. $ (1) bekezdése éľtelmében a felek a helyiségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

A kéľelem elbírálásakoľ a béľleti díj megát|apítáłsa az onkoľmáĺyzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljára szo|gálő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló l7lf005. (IV. 20.) szálmű
Budapest Józsefváros onkormanyzati rendelet 13. $ (1) bekezđése, és a Képviselő-testület
224l20If. (VII. 05.) számú'hatáłrozata szeľint tĺiľténik. A Rendelet 13. $ (1) bekezdése alapján
új bérbeadás esetén a helyiség béľleti díjának méľtékéľől a bérló kiválasztása soľán kell
megállapodni. A Képviselő-testület hatáltozatának II. f'ejezet 7. pontja értelmében a
helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatĺírozata szeint
aktua|izá|t beköltözhető forgalmi érték szolgál. A Képviselő-testülethatálrozatlának II. fejezet
8. a.) pontja értelmében a nettó 25M Ft érték alatti helyiség esetén a bérleti díjat a helyiség
Áfa nélküli beköltözhető forgalmi értékének üres, legalább 6 hónapja, de legfetjebb 12
hónapja nem hasznosított helyiség esetén a helyiség Ápe. nelnĺi forgalmi éĺékének 80 vo-źt
alapul véve kell meghatározni Ahelyiségben végeznikívánttevékenység figyelembevételével
tĺjľténik a bérleti díj meghatíĺozása, amely a|apján az iĺodai tevékenységhez taľtoző szorző
8 7o.

Az24/2O12. (vII. I5.) szźmúKépviselő-testületi hatáĺozat26. pontjaszerint civil szervezetek
részéte új bérbeadás esetén a bérleti díjszotző 6 vo, ame|y évente abeszámoló elfogadásával
egyĹitt 4 vo-ra, majdf vo-ra,Iegvégül a kcizös koltség méľtékéig csökkenthető.

A Rendelet 13. $ (2) bekezdés alapján a leendő bér|ő a 'bérleti szerződés megkötését
mege|ozőeĺkĺjteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetní' valamint a ' L5. $ (4) bekezdés alap1an közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvá||a|áłsinyilatkozata|ákni.



v. Döntés tartalmának ĺndoklása

.Iavasoliuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadását a Magyar Invĺduálpszichológĺaĺ
Egyesület részére iĺoda (oľszágosan meghiĺdetett tanfolyamok; akkÍeditált képzések,
önismerďi pszichológiai tréningek) céljríra, hátározott időre 2018. decembeľ 3l-ig, 34.400,.
Ft/hó + Afa béľletĺ + kĺizüzemi- és külön szo\gá,|tatási díjak összegen.

vI. A diintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmezó részéretöľténő béľbeadását kedvezményes béľleti díjon,
meľt a helyiségľe befolyó béľleti díj lényegesen magasabb, rnint az onkoľmányzatot terhelő
közĺjs kĺiltség ĺisszege, továbbá azon felĹil plusz bevételt is jelent. Amennyiben nem adja
bérbe a helyiséget az onkoľmźnyzatnak,kiadásként havonta továbbra is közös költség fizetési
kötelezettsége keletkezik.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedeze:tetnem igényel.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap): száműVárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságihatőrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozz'ójdrul a Budapest VIII., 345g7lO/N2helyrajzi számon nyilvantartott, termés zetben a
Budapest vlil., Fĺumeĺ írt 3. szám alatt ta|őlható, 68 m2 alapteľĹiletiĺ, üres,
önkormányzati tulajdonú, utcai fĺjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadátsáłloz
határozott időre 2018. december 31-ig, a Magyaľ Inviduátpszichológiai Egyesiilet
tészéte, iĺoda (országosan meghirdetett tanfolyamok, akkľeditált képzé,sek, ĺjnismereti
pszichológiai tréningek) cé|jálra, kedvezményes 34.400,-Eahő + Afa bérleti + közüzemi-
és külĺin szo|gáltatási díjak összegen.

2. az 1) pontban megállapított bérleti díj feltétele, hogy abér|o kĺjteles
. a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefvĺáľosi onkoľmrányzatot

támogatóként szeľepeltetni.
. a legalább havi helyiséghasznál|atot igénylő eseményekľől (fogadóóra, gyűlés,

r endezv ény, tanácskozás, tanács adás ) a B érbeadót táj éko ztatni, meghívót kĹildeni.
o minden év március 15. napjáig benffitani az ađott évre vonatkozó szak.rnai tervét,

amelyből kiderül, hogy milyen eseményekettervez az év sotáĺmegreĺdezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szo|gá|ja
Józsefváľos és a józsefvárosi lakosok érdekeit.

o minden év május 3I. napjáig az e|ŕSző éves tevékenységéről sző|ő, az tnkormányzat
általmeghatfu ozotttartalmúszakmaibeszámolőját.

o a heIyiségben az alapszabáIyźban megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskoľ
engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

3. A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadásáta a hatáskörrel
rendelkező bizottság (Humánszolgát|tatźĺsi Bizottság) jogosult. Amerĺryiben a hatáskcjľrel
rendelkező bizottság a szakmai teľvet és beszámolót elfogadta(lgy a civil tevékenységhez
kapcsolódó béľleti díj az adott évre is érvényben marad.

4. ameĺmyiben a bérIő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve,
szakmai beszámolója a|apján nem bizonyított, hogy tevékenységét legaIább részben
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Józsefváľos érdekébenvégezi, úgy a bérleti díj az érintett évjanuár 1. napjától, az akkor
éľvényes szabályok szeľint kiszámított béľleti díjnak megfelelő összegre emelkedik.
Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy beszámolója alapjan bizonyított, hogy
tevékenységét csak ľészben végezte Józsefváros érdekében,íEy a bérleti díjaa nem lakás
célti helyiségek béľleti díjának megá||apításárő| szóló 224ĺ2012. (V[.05.) számú,
Képviselő-testületi hatáĺozat 2I. pontjában meghatározott eggyel magasabb kategóriába
soľoIt bérleti díjľa emelkedik.

5. a bérleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló I7l2005. (IV. 20.)
számű Budapest Józsefváľosi onkoľmányzati ľendelet 13' $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségválllalási nyilatkozat a|áírásáłt váIlalja a leendő
béľlő.

Felelos: Kisfalu Kft, ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: 20t3.junius 24.
A döntés végľehajtás át v égző szew ezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles korét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjára

nem indokolt

Budapest, zoL3.június 7.

hiľdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
1E
Kovács Ottó

ügyvezetó igazgató

KÉszÍľeľľB: KIsreluKľľ
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