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Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete 2016. február 16. napján módosította a lakások és helyiségek bérletére,
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati
rendeletét.
A rendeletmódosítás értelmében a KEN Bizottság dönt a Képviselő-testület által kulturális
tevékenység céljára kijelölt helyiségek pályázat útján történő bérbeadásáról, ennek értelmében
meghatározza a kulturális tevékenységre vonatkozó pályázati feltételeket, követelményeket, bírálati
szempontokat, továbbá elbírálja a benyújtott pályázatokat.
Az alábbi táblázat tartalmazza Képviselő-testület 52/2017. (II.16.) számú, valamint 53/2017. (II.16.)
számú határozataival kijelölt kulturális tevékenység céljára bérbeadható helyiségeket, azok méretét, a
bérbeadás időtartamát és a bérleti díjat.
Cím
1.
2.

Ráday u. 47. földszint I. sz. alatti, utcai
bejáratú és fekvésű
Ráday u. 32. földszint III. sz. alatti,
utcai bejáratú és fekvésű

Méret
(m2)
149
314

Időtartam
2020. február
29.
2020. február
29.

Kedvezményes
bérleti díj
(Ft/hó + ÁFA)
33.133
43.646

Fentieket figyelembe véve javaslom, hogy a Bizottság fogadja el a mellékelt pályázati felhívásokat.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ráday u. 32. - helyiségpályázat
2. sz. melléklet: Rádayu. 47. - helyiségpályázat

Budapest, 2017. február 27.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja az SZ-....../2017. számú előterjesztés 1. és 2. számú

mellékletét képező pályázati felhívásokat, az abban foglalt
pályázati feltételeket,
követelményeket, bírálati szempontokat és felkéri a polgármestert a pályázat közzétételére.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
dr. Bácskai János polgármester

