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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási BlzottságvéIeményezi B
Határ ozati j av as|at a bizottsźĘ szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humĺánszolgźútatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestársv a|á.sáú.

Tisztelt Képviselő.testĺĺlet!

A Budapest Józsefuaľosi onkoľmlányzat Képviselő-testĹilete t2|l20t2. (Iv.05.) szźlmtl
hatźlrozatálban lr'lfejezte azon szźnđékát, hogy a civil szervezetek önkoľmanyzati
helyiséghaszná|atźxa| kapcsolatos tľanszpaľencia és az egységes feltételľendszer érvényľe
juttatása érdekében valamennyi ĺinkormányzati fulajdonú helyiséget béľlő civi| szewezet
bérleti szerzóďését elsősoľban közös megegyezéssel móđosítani kívĺĺnja, ennek sikeľtelensége
esetén fel kívlínja mondani, hogy abban az a|ábbi szempontok kifejezésľe jussanak:

o elsősoľban piaci alapon nem vagy nehezen hasznosítható helyiségek kertiljenek
bérbeadásra,

. egyĹittmfüddési kötelezettség az alábbi teľiileteken:
- a civil szewezet honlapján, sajtómegielenésein szerepeltesse támogatóként az

onkormáĺyzatot,
- a civil szervezęt a legalább havi rendszerességíĺ helyiséghaszná|atot igénylő

eseményekľől (fogadó óra, gyíilés,rcndezvény,tanácskozás, stb.) ktildjĺin éľtesítést,
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meghívót az onkormźnyzatnak. Az események népszenisítéséľe az onkormźnyzata
honlapjan, facebook profiljan ,,civil eseménynaptźlrt,, hoz létre és mfüödtet.

- évenkénti beszímolasi kötelezettség tźrgyév május 3|. napjálig'
o a bérleti díj kategóriak kialakítása, szervezetekbesorolása:

a.) a mindenkori közös, illetve üzemeltetési költség
b.) a helyiség forgalmi éľtékének a Z%-anak az 1'/|2-e (nem lehet kevesebb a kĺlz<is

kiiltségnél)
c.) a helyiség forgalmi éľtékének a 4%o-źnak az |ll2-ę (nem lehet kevesebb a közös

ktiltségnél)
d.) a helyiség forgalmi értékének a 6%-anak az 1l|2-e (nem lehet kevesebb a közĺĺs

költségnél)
. Az ,,újonnan'' megállapított béľleti díj nem lehet alacsonyabb a korábbi iđőszak bérleti

díjánáI.

A Képviselő-testiilet felkérte a Kisfalu Kft. igyvezetojét, hogy a szempontok
figyelembevételével, a Polgáľmesteri Hivatallal kĺizösen a Humánszolgáltatási Bizottság és a
Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság tilésére az egyedi helyiségiigyekben terjessze be

döntési javaslatait.

A képviselő-testületi döntést követően két civil szęwezęt visszaadta a béľelt ľrelyiséget az
onkormlĺnyzat tulajőonába, ebből az egyik civil szervezpt bérlęti szęrződésę mfu }}Il-ben
felmondásra keľült, a masik pedig rajta kívül á1ló okok miatt nem tndta azt a tevékenységet
elkezdeni a helyiségben, amilyen cé|ra azt bérbe vette. Az előbbiekben felsorolt indokokľa
tekintettel a helyiségek visszaadása nem hozhatő ĺĺsszefiiggésbe a Képviselő-testtilet
döntésevel.

A Kisfalu Kft. a képviselő-tęstiileti hatźrozatről levélben tájékoztatÍa a civilszervezeteket, és

felkérte őket a kapcsolatfelvételre. A civil szervezetek képviseletre jogosult tagai a Kisfalu
Kft.nél személyes megielenésfü alkalmával nyilatkozatot tettek a:ľó1, hogy a bérleti

szeľződéstiket közĺis megegyezéssel kívĺĺnjak-e módosítani vagy sem.

Ezze| pĺĺľhuzamosan megt<iľtént a civil szervezetként bérlők bérleti szerződéseinek
felülvizsgálata is. A kerületben lévő civil szeľvezetekegy része piaci alapon béľel helyiséget,

támogatást nem vesz igénybe, ezért ezen civil szervezetek bérleti szerződésének módosítása

nem indokolt.

A Képviselő-testÍilet hatźrozatźtban foglaltak maradéktalan teljesítése éľdekében

megvizsgáltuk, hogy mely szervezetek végeznek civil tevékenységet a VIII. keľĹiletben.

Tekintettel aľľą hogy nem csak a szúkebb értelemben vett, a 20Il. évi CLXXV. törvényben
meghatźnozott civil szeľvezetek végeznek civil tevékenységet Józsefuláľos teľiiletén, a
kedvezményes helyiség bérlet szempontjából a ttirvényben meghatĺĺĺozott alarryĺ kör bővítése
j avasolt az a|ábbiak szerint:

o Az egyesülési jogľól, a közhasznú jogállásľól, valamint a civil szervezetek
mfütidéséről és támogatasarő| szóIő 20|1. évi CLXXV. törvény hatźůya alá eső civil
szenĺezet. (,,2. s E tt;rvény alkalmazásában 6. civil szervezet: a civil társaság, illetve a
Magłarorszógon nyilvántartásba vett egłesület - a párt kivételével -, valamint az
alapínány. Civil szervezet alatt az e torvény II-W. és VIII-X. fejezetében a civil
társasógot, tovóbbó a VII-X' fejezetében ą lrolcst)nös biztosító egłesületet és a
szalrszervezetet nem kell érteni,, )



. A lelkiismeľeti és vallásszabaďságjogaról, valamint az egyhźnak, vallásfelekezetek és

vallási közosségek jogáltásaró| 201|. évi CCVL törvény hatáIya aIá tartoző egĺház.
(,,7. $ (1) bekezdése szerint: Az egłház, vallósfelekezet, vallási lrozosség (a

továbbiąkban egłt)tt: eg,lhá) azonos hitelveket valló természetes személyekből álló,

önkarmányzattal rendelkező és az országgłűlés óltal elismert autonóm szervezet,

amely elsődlegesen vallási tevéIrenység głalarlósa céljából jön létre és műk)dik.',)
o minden olyan szervezet, amelynek a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi

onkoľmanyz a1ta| kłczszolgáltatási szerzođése van (nonprofit kft .).

A kedvezményes bérleti díj megállapit^áná| az a\ábbi kritériumoknak megfelelő, Józsefuaľos

és a józsefuarosi polgaľok érdekében kifejtett tevékenységeket javasolt ťrgyelembe venni:
. közérdek mentén, közcélok eléľése éľdekében töľténik,
- önmagában is életképes, valós teljesítményt pľodukál,
- egybeésik a Józsefuaľosi onkormanyzatá|ta|kittĺzött közĺisségi célokkal, vagy azza|

összehangolható,
- kozszolgáltatásíkapacitást vált ki, vagy eľősít meg,
- aki)zlgazgatásikeretek között történik, nem irányul annak megvźitoztatására.

A civil szervezetęk nem lakás célú hetyiség igénylése esetén kcĺvetendő különleges eljaľási

szabá|yokat jelenleg a 488l2OO8. (x.10.) és a 63612008. CXII.l l.) számú Képviselő testÍileti

hatźnozatok, míg a nem lakás célú helyiségek bérleti díj megállapitásźtta vonatkozó általános

szabályokat a464120|1. CXI. |7.) számíKépviselő-testi'ileti hatźrozattaĺta|mazza.

Annak érdekében, hogy a nem lakás célú helyiségek bérletí díjának megźů|apítására

vonatkozó minden renđelkezés egy helyen és egységes szerkezetben keľüljiin meghatźroztĺsta,
javasoljuk a Képviselő-testĺilet 464120|1. CxI.17.) száműhatfuozatźnak kiegészítését a civil
ievékenysé get iégzo szeľvezetek bérleti díjĺának megállapításaľa vonatkoző szabźiyokkal.

Jogtechnikái otokbol a haüírozat visszavonása, és új határozat elfogadása indokolt és

szfüséges. Tekintettel alľa, hogy a 464120|1. CXI. |7.) szźlmű hatfuozat 7. poĺtja szöveg

szeľinti módosítĺĺst igényel, mivel abban logikai hiba van, javasoljuk egyidejiĺleg az énntett

pont éľtelemszeríĺ módosítĺását is. A 8. pontban aíoÁ-oskategória 3 új tevékenységgelbő\rĺil.

EzzęIpaľhuzamosan javasoljuka48812008. (Ix.10.) és 636/2008 CxII.l1.) számú Képviselő-
testtileti hatźrozatokvisszavonását és aztú, a helyiségek, telkek, dologbéľletek bérbeadásának

bérleti díj át me gh atfu oző hatáĺ ozatba történő belefo glalás át is.

Az egyedi helyiségügyek új szabályok szerinti beterjesztésére a jelen haĺáľozati javaslat

elfogadása uüĺn kerĹil sor.

A Képviselő-testiilet hatáskĺĺľe a helyi önkoľmĺĺnyzatokłőI szóló 1990. évi LXV. töľvény 2. $,

valamint a lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egyes

szabályokľó|szóló |993. éviLxXVm. törvény 36. $ (2) bekezdésében foglaltakon alapul.

Kéľem az a|áhbi határ ozati j avas I at elfo ga d ás át.

Hĺ.rÁnozłTI JAvAsLAT



A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

|.) a 46412011. (XI.17.) számú, a 488/2008. (Ix.10.) szźtmű és a 63612008 (XILI1.) számú
képviselő-testületihatérozatokat20|2. június2I.napjáva|visszavonja.

2.) Budapest Józsefuaĺos onkoľmányzaténak (a továbbiakban: onkormźnyzat) Képviselő-
testĺilete (a továbbiakban: Kt.) az onkormanyzat iiajdonában á1ló nem lakás céljrĺra
szolgáló helyiségek (a továbbiakban: helyiseg), telkek, gépkocsi-beállók, egyéb
dologbéľletek béľleti díjáÍól a követke'zőhatfuozatot(a továbbiakban: hattrozat)hozza,.

I.FEJEZET
Árľe.rÁNos RENDELKEZÉSEK

1. A hatĺĺľozat ľendelkezései a bérbeadóra kötelezőek. A bérleti díj méľtékét a bérbeadó es a
bérlő megállapodása határozza meg. A hatźrozatot zIlf.június 2|. napjátől, a folyamatban
lévő, még el nem bíráIt kérelmek esetében kell alkalmazni.

2. A hatźrozat hatźůya az onkormanyzat tulajdonában áIIő minden, bérbeadás útján
hasznosított helyiségľe, telekĺe, gépkocsi-bęźiLőra, egyéb dologbérletľe kiterjed, kivéve a
HvT tertileten lévő és az onkoľmanyzat ktiltségvetési szervei źůta| bérbe adott

bérleményeket.

3. A hatĺĺľozatot_ az abban meghataľozott kivételekkel _ amegllozata|a e|őtt6 azt követĺĺen
kötött vagy módosított bérleti szerződések esetén egyaúnt a|ka|mazní kell, ideéľtve a
hatźrozat meghozatala utĺín elbírált béľbeađói hozzájźlru|ás iránti kérelmekęt is. Ennek
megfelelőe n a hatźr ozat alapj źn kell megállapítani a helyisé gbéľt :

a.) új beľleti szeruođés esetén,
b.) ha a helyiségek bérbe adásanak feltételeit szabźlyoző ľęndelet szerint a bérbeadói
hozzájarulásának vagy más önkormĺĺnyzati döntésnekaz a feltétele, hogy a béľlő a bérbeadó

által me ghat źlt ozott bérleti díj at elfo gadj a'
c.) hattrozatlan idejtĺ bérleti szerzőđés határozott időre szóló szerzodésrę való módositástra
iłĺnyuló bérlői kezdeményezés esetén.

4. A jelen határozatban szabá|yozotÍ esetekben a hatfuozat a|apjén kell kezdeményeznl a
bérleti szerződésben rögzített béľleti díj megállapítását és módosítását.

Fogalom meghatározások

5. A hataľo zat a|ka|mazásában:
a) a helyiség bérleti díj alapja: a helyiség bek<iltözhető forgalmi értéke alapjaĺmeghaÍározott

teljes, egy évľe vonatkozó béľleti díj AFA nélkiil szźĺnított (nettó) összege,
b) a telek bérleti dij a|apja: a negyed besorolása a|apjánmeghatáĺozott ĺlsszeg,
c) gépkocsĹbeálló bérleti díj alapja: a negyed besorolása alapjźnmeghataľozott összeg,
d) u egyéb dologbérlet bérleti díj alapja: a dologbérlet funkciója a|apjźn meghatáľozott

összeg,
e) forgalmi éľték megállapításának időpontja:

ea.) új béľleti szeru(jdés esetén abérbeadźlsról való dcintés időpontjában érvényes aktuális
beköltözhető forgalmi érték,



g)
h)

Đ

eb.) ha a helyiségek bérbe adásĺĺnak feltételeit szabźiyoző rendelet szerint a béľbeadói

hozzźtjźľ:ulásanak vagy a bérleti jogviszony keľetében mas béľbeadói döntésnek az a

feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó által meghatźrozott bérleti díjat elfogadj a, az ezze|

kapcsolatos önkoľmiĺnyzati jognyilatkozat kiadásĺáľól való döntés iránti kéľelem
előterjesztésekor érvényes aktuális beköltözhető forgalmi érték,

ec.) határozat|an idejű bérteti szerzőďés hatáľozott időľe szóló szeruóđésre való
módosításaĺa iranyuló bérlői kezdeményezés esetén, az ezze| kapcsolatos
önkoľmányzatí jogĺyilatkozatkiadásaról való dontés iľánti kéľelem előterjesztésekoľ

éľvényes beköltözhető forgalmi éľték.

Đ aktuális bektiltözhető foľgalmi éľték: a helyiség tulajdonjoganak bérleti vagy más a

hasznáIatijoggal nem terhelt _ illetve az 7|yen jogokat figyelmen kívĹil hagyva _ és

helyiség üres (kitiľített) állapotźhan _ illetve tiľes ftitiľített) állapotát feltételezve _

megállapított foľgalmi értéke.
A forgalmi érték az onkoľmźnyzat éital megá|lapított, évente al<tua|izá|t, becsült érték,

amely éľtéken a helyiségek az onkormźnyzat vagyonkataszteľében szerepelnek. Kétség

esetén _ amennyiben a béľbeadó a nyilvlántanott forgalmi éľtéket a valóstól eltéľőnek ítéli
meg _ soron kí\Ąili éľtékbecslés elvégzése szfüséges.
A foľgalmi éľtéket az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céIjara szo|gá|ő

helyiségek eladasrĺnak feltételeiről szóló rendeletben foglaltak szerint kell meghatźtrozĺi.
Az éľtékbecslés ktiltségeit az Önkoľmlányzat, illetve az źůta|a abérbeadźtssal megbízott
vagyonkez eIó szerv ezet vi seli.
rendeltetés: az ahasznźůati cé|, amelyre abérbeadźls tĺiľtént, vagy amelyrekénkan,,
keľeskedelmi alapellátás: az élelmiszerarusítás és az é|elmiszeľ jelleglĺ vegyes ilzlet, ha a

bérlemény hetvenot szźna\ékźtmeghaladó hźnyadátilyen tevékenység céljĺĺľa haszná|jźl<,

egészségügyi tevékenység: a győgyszer, gyógyncivény aľusítás, illetve a gyógyászatí

segédeszköz kiskereskedelem is,
j) a lakossági kisipaĺi szolgáltatás: a |<tzáróIag lakossági fogyasztók szźtmźlra töľténő

szolgźůtatás,
k) ľaktár: az a helyiség, amely ahatźrozat 8. pontjában felsoľolt tevékenység céIjara szolgáĺró

helyiségen (helyiségcsoporton) kívĹil található és klzárő|agraktźltozás céIjára alkalmas,

l) telek: felépítménnyel nem reĺde|kezo, az ingatlan-nyilvantartásba önálló he|yrajzi
szĺĺmmalbejegyzeti,kĺiľülhataľoltingatlan,

m) gépkocsĹbeátló: telken vagy lakóház:udvaún kialakított, k'tzźró|ag gépjáľmiĺ tźro|ásfua

alkalmas beálló hely'
n) egyéb dologbérlet: óriásplakát,fa|raszetelt kiľakat, neontabla, reklámtábla,

o) a helyiségbenvégzetttevékenységet annak a|apján kell megál|apítanl, hogy a helyiséget- 
milyén cěha adtak béľbe, illetve a helyiségben az elhelyező hatóság, illetve a bérbeadó

milyen tevékenységet engedéIyezeÍt,
p) ha a helyiségben (helyiségcsopoľtban) ti'bbféle tevékenységet végeznek, a bérleti díj

megállapításźnáI azt a tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek a|apjźn a 8. pont

szerinti magasabb bérleti díj igényelhető,

Đ rrvT teriilet: az onkoľmtnyzat helyi varos-rehabilitációs teľület kijelöléséľől és a
teriileten a rehabilitáció megvalósításáról szőlő 3212001. Cx. 26.) szźmt ľendeletében

meghataľozott város-rehabilitaciós teľület.

Đ civil tevékenységet végzó szervezetet: az egyesülési jogró|, a kozhasznú jogállásról,

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásĺáľól sző|ő 20Il. évi CL)ON.
törvény hatáIya aIátartoző civil szervezetvagy a lelkiismereti és vallásszabadság jogaról,

valamint az egyhźnak, vallásfelekezetek és vallási közĺisségek jogá|lásárćl| f0|1. évi
CCVL tĺ!ľvény hatáIya a|á tartoző egyhźz vagy Budapest Fővaľos VIII. keľület

Józsefulĺľosi onkoľmrányzatta|közszolgźitatási szerződéses kapcsolatban á||ő szewezet.



:.1

6. A bérlemény fizikai, építészeti jellemzőivel és funkcióival kapcsolatos fogalmakľa
egyebekben az oTÉK meghatiíĺozásaltkell figyelembe venni. 

'

II. FEJEZET

A HELYISÉogÉn MEGÁLLAPÍľ.ą.sÁRA VoNATK ozo szłBÁryor

7. A helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hataľozat és a Kt. mas hatźtrozata szerint
aktua|izáIt beköltĺizhető forgalmi értéke szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség
bérbeadasára' versenyeztetés vagy páIyazattÍjźn keľiil soľ, a minimális bérleti díjat ahelyiség
Áľe. nelnili bekölti'zhető forgalmi éľtékének $o%-át alapul véve kell meghatároznl.
Amennyiben a páIyazatban a béľbeadás során végezhetó tevékenység nem keľül
meghatźrozásra, úgy az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség Afa nélkiili bekoltözhető
foľgalmi éľtékének aI0 Yo-a.

A bérlő a bérleti szetzóďés megkĺitését mege|őzőęn köteles a bérbeadónak 3 havi béľleti
díjnak megfelelő összeget óvadékként megťlzetĺĺ' amely bankgaranciźwa|, vagy az
onkormanyzatra eĺgedményezettéľtékpapínal kiváltható, amennyiben ellhez azÖnkormźnyzat
Tulaj donosi/Bérbeadói j ogokat gyakor|ő szęrvezete hozzájaru|.

8. a.) A helyiségbenvégzett alábbi tevékenységeket figyelembe véve az alap bérleti díj a
kĺivetkezők szerint v áItoztathatő :

Bérleti díj a nettó
Bérleménybenvégzetttevékenység forgalmi éľték

arányźlban:
Italbolt, játékterem, szex-shop 25 %
Vendéglátas, ipaľi tevékenység |2%
Elelmiszer kiskeľeskedelem szeszlírusítassal t0 %
Kereskedelem (tizlet, intęmetes keľeskedelem) 8%
Egészségügyi magĺnpraxis, egyéb egészségĹigyi tevékenység, 8 %
massziŁs és fogyasztószalon
Kĺilcsönző, nyilviĺnos internet-szolgáltatás 8 %
Iľoda, ľa/r.Jrźtrozźts és gaĺźzs 8 %

Szeszĺrentes vendéglátás 6 %
Keľeskedelmi alapellátás (élelmiszer, éIe|miszer jellegű vegyes ilz|et) 6%
szeszĺíľusítás nélkül
Népi ipaľmúvészeti-, képzőmuvészeti-' kulturcikk kiskereskedelem, 6%
könyvĺíľusítás
Közmúvelődési, oktatási és szociális tevékenység, műteľem, kiállító 6%
terem, múzeum, szitlhźz, próba-, toľna- és táncteľem, klubhelyiség,
bemutatóteľem

Lakosságikisipaľi szo|gá|tatás(pl.: fodrászat,kozmetika, 6%
mfü örömépítés, vaľroda)
Ruhĺĺzati és egyéb konfekcionált teľmékek; bőľ, konfekcionált 6%
teľmékek és lábbeli, villamos és híradástechnikai, szźtInítástechnikai,
kĺizszfüségleti cikkek iavítása; |átszerészeti és optikai eszközök
javítźsa; fogtechnika; őra- és ékszeľjavítás; mosás, vegytisztítás,
textilfestés;
Trufőház,vizőra-és gźzfogadő'valamint WC helyiség 2%



Üres, legalább 6 hőnapja, de legfeljebb |2 hónapja nem hasznosított
nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szotzők érvényesíthetők, de

a bérleti díjat, ahelyiség Ár.a. nelnili beköltözhető forgalmi értékének
80Ło-át alapul véve kell meghatĺĺľozni.

Üres, legalább |2 hőnapja nem hasznosított nettó 25llĺ{ Ft alaÍtí
helyiség esetén a fenti szorzők érvényesíthetők, de a bérleti díjat' a
helyiség Ára. neu<ĺili beki'ltözľrető foľgalmi éľtékének 70%-át alapul
véve kell meghatarozni.

b.) Telek béľleti díja:
- Palota-negyed, 

^)riépszínhaz-negyed, 
Csamok-negyeđ és Józsefuaros központ-negyed:

nęttó 200,. Fth1Ý ĺhő
- Magdolna-negyed, orczy -ĺegyed, Szigony-negyed: nettó 1 50,- Ftl m2 hő
- Tisłviselő telę, canz-íegyéa, Kereplesi-''.gýóa, Szĺízados úti negyed: nettó |f5,- Ftlfił

ĺhő

c.) Gépkocsi-beálló bérleti ďíja: 20|1. évben nettő 5.799,- Ft/hó, amelyet 20|2. évtől évente

az ínftaciő méľtékével ntivelten kell alkalmazni.

d.) Egyéb dologbérlet béľleti díja:
- oľias phkát 20||. évben |5.735,- Ft/hó, amelyet 20|2. évtől évente azinÍ7źrció mértékével

növelten kell alkalmazni.
- fahaszerelt kirakat' reklámtábla, neon reklám: nettó 2.000,-FtlÍĺł /hó (min. 1 m2)

9. Új béľbeadás esetén a fentiek szerint meghataľozott a\ap bérleti díj méľtékét kell
felajánlani, illetve veľsenyeztetés esetén amennyiben a pá|yźzat kiírásakor a veľsenyęztetett

helýiségben végezhető tevékenység meghatátozásta keriil, alap bérleti díjként meghatfuoznt.

A jelzett éľtékek iranyadóként funkcionálnak, a bérleti díj mindig az a mértek, amelyről a

bértővel megállapodás köthető. A bérlő źita| fizetendő béľleti díj legkisebb mértékét jelen

Irutfu ozat V. Fej ezete szabáLy ozza.

10. Új bérbeadásnál _ amennyiben a bér|ő a keľĹiletfejlesztési célok között megllatáĺozott
tevékenységet kíván a helyiségben folýatni és hatérozoľt idejű, minimum 48 hónapra szóló

béľ|eti szeruőđést köt, a fizeteĺdó bérleti díj méľtéke pľogresszív módon is meghataľozhatő.

Enől a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javaslataľa az onkoľmanyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói j ogokat gyakorló szervezete hoz döntést.

1l. Új béľbeadásnźi, ha olyan utcai bejĺáľatú pinceszinti, vagy udvarról megkĺĺzelíthető
helyiség kerĹil bérbeađásra, amelyľe legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajan|at,veEY
érkezett, de hasznosítźsa a 8. pont a\apjén szźĺnított bérleti díjon nem lehetséges, a bérleti díj

a j elen hatáĺ o zat V. Fej ezete alapj źn i s me gállap íthatő.

III. FEJEZET
AZUJ HELYISÉGBÉR I\,ÍEGÁLLAPoDAS BÉRBEAD oluozzĺrÁnure.s, És ľĺÁs

gÉRBpADóI noNľÉS ESETÉN

12. Ha helyiségek bérbeadásanak feltételeit szabályozó önkoľmtnyzati ľendelet szerint a
bérbeadói hozzĄarulásnak vagy más _ a béľlő źita| kezdeményezett _ önkormźnyzati
döntésnek az a feltétele, hogy a bér|ó a bérbeadó á|ta| igényelt bérleti díjat elfogadja, a



bérbeadó akkor kezdeményezí a béľlęti szerződésben (módosításában) rogzített bérleti díj
módosítását,ha a bérlői kérelem előteqesńésekor ťĺzeteĹt bérleti díj nem én eI a 7. illetve a 8.
pont alapjan számított bérleti díjat.

13. Ha a jelen pont alkalmazásáva| megállapított bérleti díj a bérbeadőihozzźĄárulás vagy más
_ berlő źt\tal kęzdęményezeÍt _ ĺlnkoľmányzati döntésre tekintettel maĺ korábban e|érte a 7.
illetve a 8. pont alapjan számított bérleti díjat, az újabb bérbeadói hozzźĄaralás vagy _ más
béľlő á|tzi| kezdeményezett _ önkoľmányzati dĺintés esetén, a bérbeadó a bérleti díj
módosítását nem kezdeményezí. Az ilyen méľtéket elerő béľleti díj csak va|onzźrciő Íltjźn
kerülemelésre.

14. A bérbeadással megbízott vagyonkezelő szeĺvezęt javaslatára az onkoľmányzat
Tulajdonosi/Bérbęadói jogokat gyakorló szęĺvezete döntése alapjźn a béľbeadói
hozzájaru|ásra vagy a szęrzódés módosítasaľa irányuló bérlői kérelem esetén a 7.I3. pontban
foglalt szabźiyoktól el lehet témi és az egyébként igényelendő bérleti díjnál alacsonyabb
összegű berleti díjról is meg lehet állapodni _ vagy a bérleti díj emelesétől el lehet tekinteni _
az a|źlbbi körĹilmények mérl e gelé se alapj ĺĺn :

a) a határozat|an időrę szóló bérleti szerződés hatźnozott időtartamľa való módosítása utan
milyen időtaľtamľa szól,
b) a módosított bérleti szerződés szeńnt fizetęndő bérleti összege mióta vá|tozat|an ö'sszegiĺ,
c) a bérleti jogviszony időtartamát, ideértve azt is, ha a béľlő jogutódlással szerzett béľleti
jogot,
d) a bérlő fizetesi fegyelmét a bérbeadó irányźlba.

IV. FEJEZET
A HELYISÉagÉn ÁľľĺBNBľI IDoSZAKRA VALó CSÖKKENľÉsB

15. A helyiségbér átmeneti iđőszak,ĺa a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervęzet
javaslatlíra az Önkoľmźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szervezęte döntése
alapjan különösen az a|ábbi jogcímeken csökkenthető:
a.) u épületen vagy aközterĹiletenvégzett építési, szerelési munka miatt,
b.) a helyiségáta|akitása vagy felújítása míatt,
c.) a helyiség (helyiségcsopoľt) egy részének használhatat|an á||apota miatt,
d) u onkoľmanyzat érdekeit szolgáló egyéb, vagy közéľdekiĺ okból (pl. ha a helyiséget

tĺĺľsadalmi szerv ezet, köza|apitv ćny béľli)
e.) a gazdasági életben beállt negatív vźitozás miatt.
A gazdasźryi életében beállt negatív váItozźsra hivatkozott kérelem esetében vizsgálni kell,
hogy a kéľelmező arbevételei a kérelmet mege|őzó két évben (amennyiben a félév mar eltelt,
az előzó félévet is figyelembe véve) valóban történt.e negatív váItozás.

16. a.) Ha vendéglátás, keľeskedelmi, lakossági kisipari szo|gáitatźs, raktźltozás, garázs,
gépkocsĹtaľolás cé|jźtra szolgáIő bérlemény, telek bejaľata e|őtt az épületen, vagy a
közteľĹileten az onkormźnyzat megbízásźhő| végzett építési, szerelési munka vagy az
épiileten végzettmunka a bérlemény megközelítését haľminc napnál hosszabb iđeig gátolja, a
bérleti díj fizetési kĺitelezettség felfiiggeszthető arÍa az időtaľtamĺa, aĺníg az em|ített akadály
fennáll.
b.) Amennyiben a munkálatok nem az onkoľmźnyzat megbízásźhól tciľténnek, a béľleti díj a
bérlő kéľelmére legfeljebb a bérleti díj 50 %o-igm&sékelhető arÍa az időtaľtamľa, alrleđdig az
említett akadá|y fennáll. Ha a munkálatok a helyiség megközelítését úgy gźúoljtk, hogy a
helyiségben végzett uz|eti tevékenység bizonyíthatőan hátráný szenved, a megállapított



béľleti díj öwen szźua|ékaźll nagyobb méľtékben is mérsékelhető. Ebben az esetben a kieső
bérleti díj bevételt a kivitelezotő|la kivitelező megbízőjátől kell kérni. E rendelkezést lehet
alkalmazni akkor is, ha a bérlő a helyiséget a béľbeadó hozzájara|źlsáva| áta|akitja, vagy
felújítja.

|7. Ha új béľbeadás esetén a helyiségbérleményben a koľábbi haszná|attől eltérő
tevékenységet kívánnak folytatni, abéflo źitalfizetendő béľleti díj összege átmeneti időszakra
csökkenthető, ennek méľtékéľől bérbęadással megbízott vagyonkeze|ó szervezet javaslatára a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.

18. A jelen hatarozatmegllozatalakor ťlzetenđő béľleti díj a jelen hatérozatra hivatkozva nem
csĺikkenthető, kivéve, ha a csökkentés 15.-16.) pontban meghatźtrozott okból, átmeneti
időszakľa töľténik.

V. FEJEZET
A FIZETENDo BÉRLETI DÍJ LEGKISEBB N,ĺÉRľÉKE

19. A fizetendó nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint az
onkoľmányzat áIta| táľsashazi kcizös és egyéb költségként kifizetett összege, ideértve a IV.
FEJEZET a|ka|mazźsiínak esetét, továbbá bármilyen, a bérleti díjat éńntő kedvezmény esetét.

f0.Haa helyiség nem tarsashźzbarlvan' a ťlzeteĺdó nettó béľleti díj egy hónapľajutó összege
nem lehet kevesebb, mint az Önkoľmányzat á|ta| a bérbeadói feladatok keretében a helyiségľe
fordított költségek két éves éú|aga, ideéľtve az épu\ette fordított költségeknek a helyiségľejutó
részét és a IV. FEJEZET a|ka|mazásának esetét is, továbbá báľmilyen, a bérleti díjat éľintő
kedvezmény esetét.

VI. FEJEZET

CNIL TEVÉKENYSÉGET vÉczo IZEP{VEZETEK KEDVEZMÉNyEs gÉRlpľl
oÍĺ.ą.

21. Civil tevékenységet végző szervezet részére töľténő béľbeadásná| az onkoľmányzat
Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló szewezete az illetékęs szakmai bizottság javaslata
a|apjźnkedvezményes bérleti díjathatarczhatmeg, az a|ábbi kategóriák szeľint.

a) új béľbeadás esetén a béľleti díj éves méľtéke a helyiség Áľe. nelktili beköltözhető forgalmi
éľtékének a6%o-a,

b) a bérteti díj éves méľtéke a helyiség Áľn. neltuli bekölti'zhető forgalmi éľtékének a4 %o-a,

amennyiben a szetvezet havonta legalább 2 alkalommal folýat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

c) a béľleti díj éves mértéke a helyiség .ł.r.e. nelkuli bektiltözhető foľgalmi éľtékének aT%o-a,
amennyiben a szeÍ\Iezet havonta |egalább 4 alkalommal folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

d) a bérleti díj mértéke a mindenkori ktizös költséggel vagy iizemeltetési költséggel
megegyezó ö,sszeg, amennyiben a szervezet havonta legalább 8 alkalommal folytat a bérelt
helyiségben tevékenységet.



22. A kedvezményes bérleti díj engedélyezésének a feltétele, hogy a civil tevékenységet
végzó szervezet a következő feltételeknek eleget tegyen:

- honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkoľmźlnyzatot,
- a|ega|źhb havi rendszerességiĺ helyiséghasznźt\atot igénylő eseményekľől (fogadó óra"

gyĺĺlés, rendezvény, knácskozás, stb.) kiildjön értesítést, meghívót az
Önkoľmlĺnyzatnak. Az események népszeľĺĺsítésére az Önkormźnyzat a honlapjĺĺn,
facębook proťrljan ,,civil eseménynaptárť, hoz léĺe és mĺĺködtet.

- minden év marcius |5. napjáig nffitsa be az adott évre vonatko.zó szakmai teľvét,

amelyből kideriil, hogy milyen eseményeket tervez az év során megľendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szo|gáIja
Józsefuáros és a józsefuárosi lakosok éľdekeit.

- aze|őzó évi tevékenységéről nyújtson be beszámolót taľgyév május 3l. napjáig.
- a helyiségben az a\apszabá|ytĺban megielölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor

engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytassa.

23. Uj bérbeadás esetén az a|ap kedvezményes bérleti díj éves méľtéke a helyiség ÁFA
nélküli beköltözľrető forgalmi éľtékének a6%,-a. Amennyibenaszewezeta2I.pontszerinti
elsőévesbeszámolójátaszak<maibizottságrészérebenyújtotta,ésaú,abizottság elfogadta,az
ÖnkoľmanyzatTu|ajdonosilBérbeadói jogokat gyakorló szewezetę kérelemľe a béľleti díjat a
helyiség Józsefuaľos, valamint a jőzsefvátosi lakosok érdekćben folytatott tevékenység
szeńnti kihasználtsága függvényében a 20. pont b), c) vagy d) pontja szerinti méľtékre
módosíthatj a, abér|etiszerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

f4. A szakmai terv és a szakmai beszámoló éľtékęlésére és elfogadźsára az onkoľmányzat
hatasktinel ľendelkező szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a szakmai bizottsźą a
szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló szetvezete a civil tevékenységhez kapcsolódó béľleti díjat az adott évre is
engeďé|yezi. Amennyiben a szervezet a kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a bérleti dij az
éľintett év januar |, napjätőI visszamenőlegesen az aktuális forgalmi éľtéket alapul véve a 7 .

és 8. pont szeńnt kiszĺímított bérleti đíjnak megfelelő cisszegre emelkedik. Amennyiben a
szakmai terve, szakmai beszámolója a|apjźn nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább
ľészben Józsefuaľos érdekébenvégezte,tĘy abérleti dij a20. pontban szabźl|yozott magasabb
kategőnába sorolt béľleti díjľa emelkedik.

f5. A kedvezményes bérleti díj megállapításźná| az Önkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbęadói
jogokat gyakorló szervezete az a\ábbi kritériumoknak megfelelő, Józsefuaľos és a józsefuaľosi
polgáĺok érdekében kifejtett tevékenységeket veszi ťrgyelembe:

a.) közéľdek mentén, ktizcélok elérése érdekében töľténik,
b.) önmagában is életképes, valós teljesítményt produkál,
c.) egybeesik a Józsefuaľosi onkormźnyzat á|ta|kiťuzott közösségi célokkal, vagy azza|

összehangolható,
d.) kĺlzszolgá|tatási kapacitast vált ki, vagy erősít meg,
e) aközigazgatási keretek kĺizĺjtt tĺjrténik, nem iľányul annak megvá|toztatásźtra.

26. A kedvezményes bérleti díj megadásĺĺnak előzetes feltétele, hogy az onkormányzat
illetékes bizottságaigazo|jaa legalább 1 éve bejegyzettés mtĺködő civil tevékenységet végző
szervezetrészére,hogy az aJőzsefvźnos lakossága éľdekébenIátja el a tevékenységét.
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27. Az Önkormanyzat Tl|ajďonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szewezete dönthet úgy új
bérbeadrás esetén, hogy a civil tevékenységet végzó szęrvezet tészére a bérbeadást, illetve a
kedvezményes béľleti díjon töľténő bérbeadást nem engedéIyezi' amennyibeĺ a szervezet
célją pľofiljaazonkoľmĺĺnyzatá|talellátandó feladatokhozÍLemkapcsolható.

VII. FEJEZET
A BÉRLETI DÍJ MEGÁrr,ą.pÍľ,q.SÁRA JoGoSULT EGYSÉG

28. Ha a bérleti díj méľtékéről és megťrzetésének ütemezéséľől, vagy báľmilyen más bérleti
díjat éľintő kérdésben béľbeadói döntésre van szĹikség a béľbeadással megbízottvagyonkezelő
szewezet javaslataľa az onkoľmźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló szervezete
jogosult dönteni.

29. Ha a bérlő és a béľbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet között a bérleti díj
mértékéről és megfizetésének ütemezéséről, illetve bármilyen más bérleti díjat érintő
kéľdésben vita alakulna ki, a béľbeadó érvényesítendő álláspontjaľól Önkoľmanyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló szervezete dönt.

30. A Képviselő.testiilet döĺt az első bérleti díj mértékéľől és megfizetésének ütemezésérőI,
ha a bérlő szemé|yét a Képviselő-testiilet jelölte ki.

VIII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

Bérbeszĺĺmítas
31. Bérbeszźmítés esetén, ha annak egyéb feltételei fennállnak, a béľleti díj tekintetében a 7 .

illetve a 8. pontot kell ďkalmazslí, az ezen pontok alapjan megállapított béľleti díjba lehet a
beszámítast végľehajtani, figyelembe véve jelen ľendelet V. Fejezetében foglaltakat.

Avalonzáciő
32. Abéľleti díjľól (vagy módosításĺíról) való megállapodás sorĺĺn _ fiiggetlentil attőI,hogy az
milyen okból töľténik _ minden esetben ki kell kötni és a bérlőnek vállalnia kell, hogy az új

bérleti díjat _ vagyhaa bérleti díj nem módosula jövőben aťlzetettbérleti díjat _ a következő
évtől, évente januaľ 1-jétől a KSH áItal az elóző éwe vonatkozőnkozzétett fogyasztói áľindex
méľtékével növelten fizeti. Amennyiben a bérlő a kôzłlzemĹ és külöĺszo|gáItatási díjak
összegét a Bérbeadónak fizeti meg, évente januaľ |-tő| a Fővaľosi Ktizgyulés źtLtal' a targyévľe
meghatĺáľozott átoĺ szĺímított díjakat fizeti meg. A bérlőnek írásban nyi|atkozatot kell adni
arról, hogy ezen bérletĹ, kozilzemi. és kĹilönszolgáltatasi díj emelést ellenvetés nélkül
elfogadja.

33. Az új bérleti szeruodésben és a szerződés módosítása sorĺĺn minden esetben ki kell kötni,
hogy a béľbeadó a helyiség új bérleti díjának mértékét meghatarozhatja, ha a helyiséget
magában foglaló épĺilet előtti köĺerĹileten díszburkolat létesül vagy jelentős beľuhazás
valósult meg. A bérleti díj növelésének összegében kĹilön kell megállapodni.

Egyéb szabályok
34. PźĺIyazat esetében azt a díjméľtéket, amelynek az emelésére ajánlatot lehet tenni, a

páIyazati kiírásról való döntés soriĺn kell meghatźrozĺlĺ. Pźiyźzat esetében a nyeľtes által
ajánlott béľleti díjat kell a bérleti szetzódésben rögzíteni.
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35. Ha a bérleti szerzódés időtaľtamhozkoti a bérleti díj módosítasát, a jelen hatérozat szerinti
bérleti díj módosítźsa előzetes éľtesítés nélkül végrehajtható.

Felelős : Ki sfalu Kft . ugyv ezetó igazgatőja
Hatáĺidő: 2012.június 2 1.

A döntés végrebajtásátvégző szenłezeti erység: Kisfalu Kft.

.. . . . . l . ... (. . . ) számú Képviselő-testiileti határozat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy felkéri a Humánszolgáltatási Bizottságot és a
Viíľosgazdátkodási és Pćnzügyi Bizottságot, hogy a hatźrozatban foglalt feltételľendszer
a|apjźn az egyedi iigyekben a jelenleg bérleménnyel ľendelkezó és kedvezményes béľleti
díjon bérlő civil tevékenységet végző szervezetekkel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen'

Felelős: Kulturális Iroda, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|2.július 3 l.

A diintés végľehajtásátvégző szerłezeti erység: Kulturális lľoda, Kisfalu Kft.

Z,-/" D+
Zentai oszkáľ Sziláryi Demeter

Humĺánszolgáltatási
Bizottság elnöke

képvise1ő

Ttiľvényességi ellenoľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbÍzásábĺól:

/ ''l t'/ . ?źzltr 2ĺ:zfeĺ.z
Dľ. Mészar Erika
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