
A kihirdetes modja: kifiiggesztes
A kihirdetes napja: 2022. marcius 28.

osCsilla 
jegyzd

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
9/2022. (III. 28.) onkormanyzati rendelete 

az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasa- 
nak felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet, valamint a Kepviseld- 

testiilet es Szervei Szervezeti es Mukddesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) dn- 
kormanyzati rendelet modositasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekez- 
deseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, valamint a lakasok es helyisegek ber- 
letere, valamint az elidegenitesukre vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. 
torveny 36. § (2) bekezdeseben kapott felhatahnazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk (1) be
kezdes d) pontjaban es a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXX1X. 
torveny 23. § (5) bekezdes 14. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kdvetkezdket 
rendeli el:

1. § Az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) a kb- 
vetkezd II/A. Fejezettel egeszul ki:

„II/A. FEJEZET

AZ ONKORMANYZATI FELADATOKHOZ ES CELOKHOZ KAPCSOLODO 
TEVEKENYSEGET VEGZO SZEMELYEK RESZERE ADHATO BERLETI DIJ 

KEDVEZMENYRE VONATKOZO KULON SZABALYOK

13/A. A berbeadas kiilbnos eljarasi szabalyai

18/A. § E fejezet alkalmazasaban:

1. onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseg:
a) az egeszsegiigyi prevencio, egeszseges eletmod segitese,
b) a szocialis, karitativ feladat ellatasa (hatranyos helyzetuek segitese),
c) a gyermekjdleti szolgaltatasok es ellatasok,
d) az oktatas es kozneveles,
e) a kepzes, kepessegfejlesztes,
f) a kulturalis, kozmiivelodesi feladatok ellatasa,
g) a muveszeti alkotas,
h) a sport, ifjusagi ugyek,
i) a nemzetisegi iigyek,
j) az eselyegyenldsegre vald torekvest segitd munka,
k) idosekkel kapcsolatos tevekenyseg ellatasa.

2. onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szemely: 
termeszetes szemely, egyeni vallalkozd vagy legalabb 1 eve bejegyzett es mukodo, a 
nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerinti 
atlathato szervezet, aki vagy amely a sajat profiljanak megfelelb, onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo, a keriilet szamara is hasznos feladatokat vallal, 
hozzajarulva ezzel Jdzsefvaros fejlbdesehez, a kulturalis es kozossegi elet szinesebbe 
tetelehez.
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18/ B. § (1) E fejezet az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget 
vegzd szemelyek reszere a helyiseg kedvezmenyes berleti dijon torteno berbeadasanak es 
versenyeztetesi eljarasanak kulon szabalyait hatarozza meg.

(2) Az e fejezet szerint letrej dtt berleti jog gyakorlasa harmadik szemelynek nem ruhazhato 
at.

(3) E fejezet rendelkezeseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha a hatalyba lepeset meg- 
elozoen az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo sze- 
mellyel kotott berleti szerzodes modositasat a berld kezdemenyezi, amennyiben a szervezet 
a 3. melleklet szerinti eves szakmai tervet es a 4. melleklet szerinti eves beszamolojat a 
modositasra iranyulo kerelmevel egyutt benyujtja, valamint a palyazati felhivas szerinti 
egyiittmukddesi megallapodas megkoteset vallalja.

(4) Az e fejezet alapjan megkotott berleti szerzodesnek tartalmaznia kell, hogy a berleti 
jogviszony idotartama alatt a berld berbeszamitassal nem elhet, es a helyiseg felujitasara, 
karbantartasara forditott beruhazasait a berbeado semmilyen mas modon nem teriti meg.

18/C. § (1) A hataskorrel rendelkezd bizottsag kijeloli - a berbeado szervezet javaslatara - 
azon onkormanyzati tulajdonban allo helyiseget, amely e fejezet alapjan versenyeztetesi 
eljaras kereteben kedvezmenyes berleti dijjal adhato berbe. A helyiseget a hataskorrel 
rendelkezd bizottsag ellenkezo donteseig kizardlag e fejezet alapjan lehet hasznositani.

(2) A helyiseg berbeadasarol szolo palyazat kiirasarol a kulturalis ugyekben dontesre 
jogosult bizottsag (a tovabbiakban: szakmailag felelos bizottsag) javaslatara a hataskorrel 
rendelkezd bizottsag dont.

(3) A helyiseg berbeadasara iranyulo palyazati kiiras tartalmazza:
a) a meghirdetett helyiseg pontos cimet - helyrajzi szam, telepules, utca, hazszam, 

lepcsohaz, emelet, ajtoszam megjelolesevel
b) a helyiseg muszaki jellemzoit - alapteriilet, kozmuvek, megkozelithetdseg, fekves 

megjelolesevel
c) a benyujtasara jogosultak koret, illetve azt, hogy egy berlemenyre legfeljebb harom 

berlotars palyazhat,
d) a biralati szempontjait, melyek kozott

da) legfeljebb 50%-os sullyal szerepeltetheto a megajanlott berleti dij osszege,
db) amennyiben a helyiseg alapterulete megengedi, legfeljebb 20%-os sullyal 

szerepeltetheto, ha tobb szervezet berlotarskent kozosen palyazik,
de) legfeljebb 60%-os sullyal szerepeltetheto, hogy a szervezet milyen modon segiti 

Jozsefvaros lakossagat,
e) a benyujtas hataridejet, helyet es modjat,
f) azt, hogy a berleti szerzodes legfeljebb 5 ev hatarozott idore kotheto, amely idotartam 

a szakmailag felelos bizottsag javaslata alapjan meghosszabbithato,
g) azt, hogy az ajanlati biztositek osszege a minimalis bruttd berleti dij osszege, az 

ovadek osszege a nyertes palyazo altal ajanlott berleti dij bruttd bsszegevel 
megegyezo merteku,

h) a palyazati kiiras mellekletekent
ha) az egyiittmukddesi megallapodas tervezetet,
hb) a 3. melleklet szerint elkeszitendo szakmai terv sablonjat,
he) a berleti szerzodes tervezetet,

i) a berleti szerzodes megkotesenek modjat,
j) a kedvezmeny nelkuli berleti dij osszeget es
k) azt, hogy amennyiben a palyazati kiirasban eloirt hatariddig a helyiseg berbevetelere 

nem erkezik palyazat, a palyazati hataridd automatikusan 30 nappal 
meghosszabbodik.

(4) A (3) bekezdes ha) alpontja szerinti egyiittmukddesi megallapodasnak legalabb arra 
vonatkozoan kell kotelezettsegvallalast tartalmaznia, hogy a szervezet
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a) a honlapjan, sajtomegjelenesein koteles tamogatokent feltuntetni az 
Onkormanyzatot,

b) a nyilvanos esemenyeirol elektronikus uton ertesitest, meghivot klild az 
Onkormanyzat reszere,

c) a helyisegben folyamatosan folytatja a szakmai tervben megjelolt tevekenysegeket, 
d) a szervezet minden ev marcius 31. napjaig targyevet megelozo evrol eves 

beszamolot, a targyevrol eves szakmai tervet nyujt be.

(5) A (3) bekezdes k) pontja eseten a hataridd meghosszabbodasarol szolo hirdetmenyt a 
berbeado szervezet a mindenkori versenyeztetesi szabalyzatnak megfelelden kbzzeteszi.

18/ D. § A palyazat eredmenyerol, a berbeadasrol es az egyiittmukodesi megallapodas 
megkoteserol a szakmailag felelds bizottsag javaslatara a hataskorrel rendelkezd bizottsag 
dont. Az egyiittmukodesi megallapodasnak tartalmaznia kell az eves beszamolo, illetve az 
eves szakmai terv benyujtasanak elmulasztasabol adodo jogkovetkezmenyeket is.

18/ E. § (1) A nyertes palyazo a targyevet megelozo evrol szolo eves beszamolojat es a 
targyevre vonatkozo eves szakmai tervet - a rendelet 3. es 4. szamu melleklete szerint - a 
szerzodes megkoteset koveto minden ev marcius 31. napjaig koteles benyujani. 
Amennyiben a berleti szerzodes es az egyiittmukodesi megallapodas targyevet megelozo 
evben kerult megkotesre, akkor az eves beszamolo tortevre vonatkozik.

(2) Az eves beszamolo es az eves szakmai terv elfogadasarol a szakmailag felelds bizottsag 
dont.

(3) A szakmailag felelds bizottsag
a) elfogadja az elozo evrol szolo szakmai beszamolot es a targyevre vonatkozo eves 

szakmai tervet,
b) nem fogadja el az elozo evrol szolo szakmai beszamolot es a targyevre vonatkozo 

eves szakmai tervet es javasolja a hataskorrel rendelkezd bizottsagnak a berleti 
szerzodes felmondasat vagy

c) nem fogadja el az elozo evrol szolo szakmai beszamolot es a targyevre vonatkozo 
eves szakmai tervet es javasolja a hataskorrel rendelkezd bizottsagnak a berleti dijat 
megemeleset a kedvezmeny nelkuli osszegre.

(4) A szakmailag felelds bizottsag javaslatara a hataskorrel rendelkezd bizottsag a berleti 
dijkedvezmenyt megvonhatja vagy a berleti szerzodest felmondhatja, amennyiben az 
egyiittmukodesi megallapodas feltetelei mar nem allnak fenn.

13/B. A berleti dijkedvezmenyre vonatkozo kiilon szabalyok

18/ F. § A helyiseg minimalis kedvezmenyes berleti dija a mindenkori kozos koltseg vagy 
a mindenkori lizemeltetesi koltseg osszege.

18/ G. § (1) Kedvezmenyes berleti dij nem adhato annak a szervezetnek, akinek a 
kedvezmenyes berleti dijrol szolo ddntes meghozatalakor a berbeadoval szemben tartozasa 
all fenn.

(2) Az elengedett netto berleti dijat a szervezet tamogataskent koteles kezelni.

(3) A kedvezmenyes berleti dij megallapitasaval elengedett berleti dij osszege az 
Onkormanyzat altal nyujtott kozvetett tamogatasnak minosul, melyrol szolo analitikus 
nyilvantartast a berbeado szervezet koteles vezetni es az Onkormanyzat reszere errol adatot 
szolgaltatni.

18/ H. § A kedvezmenyes berleti dij mellett a berlo szervezetnek a kozos koltseget, vagy 
az lizemeltetesi koltseget es a helyiseg utan fizetendo kozlizemi es klildnszolgaltatasi 
dijakat is meg kell fizetnie.”

2. § A Rendelet az 1. es 2. melleklet szerinti 3. es 4. melleklettel egeszul ki.
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3. § A Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. 
(XL 06.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: SZMSZ) 7. melleklete a 3. melleklet szerint 
modosul.

4. § Ez a rendelet 2022. aprilis 1-jen lep hatalyba.

Safi
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1. melleklet a 9/2022. (III. 28.) onkormanyzati rendelethez

„3- melleklet a 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelethez

Szakmai terv

I. Adatlap

Nev:

Cim/Szekhely:

Ertesitesi cim:

Adoszam:

Kepviseletre jogosult neve, beosztasa:

E-mail cim:

Mobil szam:

Weboldal es/vagy facebook oldal elerhetosege:

II. Altalanos bemutatas
[Ebben a cimben a szervezet, szemely bemutatja

altaldnos tevekenyseget
kiterjedtseget

- felepiteset
partnered
vezetdit (szakmai bemutatas)
elismeresek, dijak

- stb.

Minimum 1 oldal]

III. Strategia es tevekenyseg bemutatasa
[Ebben a cimben keri'd bemutatasra, hogy a szervezet/szemely milyen tevekenysegeket kivdn vegezni.

A tenmek kiilon ki kell ternie:
milyen esemenyeket, programokat tervez Jozsefvdrosban.
mekkora koltseget jelent a megvaldsitas (becsult osszeg)
a helyiseget milyen formdban haszndlja, ez mennyiben segiti majd a tevekenysege megvalosi- 
tdsdt, mennyiben lesz sziiksege a helyiseg haszndlatdra. Ki kellfejtenie, mennyiben segitene a 
helyiseg a tevekenysege folytatdsat, miert van sziiksege a helyisegre.

Minimum 2 oldal]

IV. Cselekvesi terv
[Ebben a cimben kerid bemutatasra, hogy a szervezet/szemely munkdjdbol a jozsefvdrosi lakossdg 
hogyan fog reszesedni. Be kell mutatni, hogy:

a tevekenyseg mennyiben hasznos a jozsefvdrosi lakossdg szdmdra, milyen, a lakossdg dltal is 
erzekelhetd problemat kivdn orvosolni,
a tevekenyseggel elemi kivant jozsefvdrosi lakosok szdmdt/ardnyat,
a helyiseg mennyiben jdtszik szerepet abban, hogy Jdzsefvdros lakossdgat elerjek. milyen for
mdban tdjekoztatja az Onkormdnyzatot az esemenyeirol
milyen formdban jeleniti meg az Onkormdnyzatotpartnerekent
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Minimum 2 oldal]
Kelt, [hely, datum]

[Szervezet neve]

[kepviseldje]

IV. Mellekletek
[Ebben a cimben kerid csatoldsra a cimekben taglaltak aldtdmasztasdra, igazolasara szolgald doku- 
mentdciok, kimulatasok, stb. New kbtelezo.]

Formai kriteriumok

A Szakmai tervet Times New Roman betutipussal 12-es betumerettel, sorkizartra illesztve, mdsfeles 
sorkozzel, 12 pt-s terkozzel, normal margo allitassal kell megirni. ”

6



2. melleklet a 9/2022. (III. 28.) onkormanyzati rendelethez

„4. melleklet a 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelethez
Eves beszamolo

I. Adatlap

Nev:

Cim/Szekhely:

Ertesitesi cim:

Adoszam:

Kepviseletre jogosult neve, beosztasa:

E-mail cim:

Mobil szam:

Weboldal es/vagy facebook oldal elerhetosege:

IL Altalanos bemutatas

[Ebben a cimben a szervezet, szemely bemutatja
altalanos tevekenyseget
kiterjedtseget

- felepiteset
partnered
vezetoit (szakmai bemutatas)
elismeresek, dijak

- stb.

Minimum 1 oldal]

III. Tevekenyseg bemutatasa
[Ebben a cimben keri'd bemutatasra, hogy az elmult egy evben a szervezet/szemely milyen tevekenyse
get vegzett.

A beszdmoldnak kiilon ki kell ternie:
Az elozo ev szakmai terveben milyen esemenyekkel, programokkal stb. szamolt, ezek mennyi
ben valdsultak meg, ezek elmaradasanak, modositasanak okaira.
Azokra a tevekenysegekre, amiket a terven folul valdsdott meg.
Mekkora kohseget jelentett a megvalositds.
A helyiseget milyen formaban hasznalta, ez mennyiben segitette a tevekenysege megvalositd- 
sat, mennyiben volt sziiksege a helyiseg hasznalatara.
Milyen formaban tdjekoztatta az Onkormdnyzatot az esemenyeirol.
Milyen formaban jelenitette meg az Onkormanyzatot partnerekent.

Minimum 2 oldal]

IV. Onertekeles

[Ebben a cimben keri'd bemutatasra, hogy a szervezet/szemely munkajdbol a jozsejvarosi lakossag 
hogyan reszesedett.

Az ertekelesnek ki kell terjednie legalabb:
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a szakmai tervben milyen elkepzeleseket vdzolt azzal kapcsolatban, hogy a jozsefvdrosi lakos- 
sag hogyan reszesedik a levekenysegebol, ehhez kepest ez mennyiben modosult.
a tevekenyseggel elert, vagy elerhetdjozsefvdrosi lakosok szamdra/aranydra (becsull szdm).

Minimum 2 oldal]

Kelt, [hely, datum]

[Szervezet neve] 
[kepviseldje]

Formal kriteriumok
A Szakmai tervet Times New Roman betutipussal 12-es betumerettel, sorkizdrtra illesztve, masfeles 
sorkozzel, 12 pt-s terkozzel, normal margo allitdssal kell megirni. ”
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3. melleklet a 9/2022. (HI. 28.) onkormanyzati rendelethez

1. Az SZMSZ 7. melleklet 2.1. pontja a kovetkezd 2.1.8. alponttal egesziil ki:

(Dont)

2.1.8. az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo kedvezmenyes helyiseg-berbeadasi 
palyazat kereteben berbe adott helyiseg berlojenek a targyev marcius 31. napjaig benyujtott eves 
beszamolojanak es szakmai tervenek elfogadasarol.”

2. Az SZMSZ 7. melleklet 2.3. pontja a kovetkezd 2.3.7. alponttal egesziil ki:

(Javaslatot tesz)

„2.3.7. az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo kedvezmenyes helyiseg-berbe- 
addsra irdnyulo palyazat kiirdsdra, elbirdldsdra, valamint az egyiittmukbdesi megdllapodas es a 
berleti szerzodes megkbtesere. ”

3. Az SZMSZ 7. melleklet 4.1.3. alpont helyebe a kovetkezd rendelkezes lep:
(Dont)

,.4.1.3. az Otthon-felujitasi program tekinteteben a palyazati felhivas kiirasarol, modositasarol, a 
beerkezett palyazatok elbiralasarol, a palyazati osszegek palyazok kozotti meghatarozasardl, a ta- 
mogatasi szerzodes megkoteserol es modositasarol, valamint a tamogatasi szerzodesben foglaltak 
teljesitesevel dsszefiiggd ugyekben;”
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INDOKOLAS

az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas eeljar a szolgald helyisegek 
berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet, valamint a 
Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szold 36/2014. (XI.

06.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo

9/2022. (III. 28.) onkormanyzati rendelethez

az 1. §-hoz

A 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet kiegeszitese az onkormanyzati feladatokhoz es 
celokhoz kapcsolddo kedvezmenyes helyiseg-berbeadasra iranyulo versenyeztetesi eljaras ku- 
lon szabalyaival, valamint a berleti dijkedvezmenyre vonatkozo rendelkezesekkel.

a 2. §-hoz

A Rendelet a szakmai terv es az eves beszamold formanyomtatvanyokkal egesziil ki.

a 3. §-hoz

Az SZMSZ 7. melleklete szerinti egyes bizottsagi hataskorok modositasat tartalmazza.

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag hataskoret 
egesziti ki azzal, hogy a Bizottsag az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolddo 
kedvezmenyes helyiseg-berbeadasra iranyulo palyazat kiirasara, elbiralasara, valamint az 
egyuttmukodesi megallapodas es a berleti szerzodes megkotesere javaslatot tesz. A Bizottsag 
tovabba dont az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolddo kedvezmenyes helyi- 
seg-berbeadasi palyazat kereteben berbe adott helyiseg berldjenek a targyev marcius 31. nap- 
jaig benyujtott eves beszamolojanak es szakmai tervenek elfogadasardl.

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag szamara az Otthon- 
tamogatasi programmal kapcsolatos dontesi hataskort allapft meg reszere.

a 4. §-hoz

Hatalyba leptetd rendelkezest tartalmaz.
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