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Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 
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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

  



 

Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság! 
 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező alábbi helyiségek 
határozott időtartamra szóló bérleti szerződése 2023. január 31. napján lejár; az egyes bérlők képviselői 
kérelmet nyújtottak be a birtokukban lévő ingatlan további közérdekű célú használata, a bérleti jogviszony 
meghosszabbítása érdekében. 
 
 

I. Angyal u. 41. pince I. – Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 

alapterülete: 64,83 m2 

bejárata: közös használatú pincefolyosó 

fekvése: utcai 

A Képviselő-testület 381/2009. (X.07.) sz. határozatával az Együtt a Daganatos Gyerekekért Alapítvány 
tevékenységét közérdekűnek minősítette és tevékenységének végzéséhez határozott időre,  
2019. november 30. napjáig szólóan biztosította a nem lakás céljára szolgáló helyiséget. 
A bérleti jogviszony lejártát követően a pincehelyiségnek az alapítvány részére történő ismételt 
bérbeadására a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság alábbi, GKB 19/2020. (I.29.) sz. határozata 
alapján került sor: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Angyal u. 41. pince I. sz. alatti 
helyiséget - együttműködési megállapodás megkötését/módosítását követően - megszerzési díj fizetése 
nélkül az Együtt a Daganatos Gyerekekért Alapítvány részére 2023. január  31. napjáig szólóan bérbe 
adja. A helyiség bérleti díja 2.500.- forint/hó + ÁFA, mely minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik.” 
 
Az Alapítvány a rendkívül vizes, dohos helyiséget nagy mennyiségű műanyag kupak tárolására használja, 
melynek ellenértékét daganatos gyermekek gyógyulására fordítják. A bérleti díj fizetésével elmaradásuk 
nincsen. 
 
A szervezet az Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodásban az alábbiakat vállalta, 
melynek a Humánszolgáltatási Iroda tájékoztatása alapján eleget tesz: 
- a kerület gyermekorvosai számára évente egy alkalommal tájékoztatást tart a gyermekkori daganatos 

megbetegedésekről, és azt lekövethetően dokumentálja;  
- „Egy lehetséges út a gyermekekhez” – játékleírások – könyv alapján bemutató foglalkozásokat – 

mozgásfejlesztő – tart a kerületi óvodákban évente egy alkalommal;  
- a kerület pedagógusai számára készségfejlesztő játékok bemutatása, valamint betanítása félévente 

minimum egy alkalommal; 
- az Önkormányzatot, mint támogatóját, minden rendezvényén, programján feltünteti, kiadványaiban 

nevesíti, az Alapítvány honlapján tájékoztatást ad az önkormányzat támogatásáról, valamint minden 
egyéb fórumon (szórólap, újság, televízió, egyéb) feltünteti a kerület címerét és az önkormányzat 
nevét, támogatói szerepkörét. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest, IX. Angyal u. 41. pince I. sz. alatti 
helyiségnek a Képviselő-testület  378/2020. (VII.2.) sz. határozata alapján számított ajánlott – piaci – 
díjtétele 63.209 Ft /hó + ÁFA, a helyiség után fizetendő közös költség összege 28.203 Ft /hó. 
 
 

II. Hőgyes E. u. 2. földszint IV/TB2. – Védett Átkelő Alapítvány 

alapterülete: 47,1 m2 

bejárata: utcai 

fekvése: utcai 

 

 



A Képviselő-testület 2018. január 25-i ülésén az alábbi, 10/2018. (I.25.) sz. határozatot hozta: 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Védett Átkelő Alapítvány tevékenységét közérdekűnek nyilvánítja. 
2./ a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel elvonja és a Védett Átkelő Alapítvány részére 
együttműködési megállapodás megkötését követően, megszerzési díj fizetése nélkül, határozott időre, 
2023. január 31. napjáig szólóan biztosítja a Budapest, IX. Hőgyes Endre u. 2. fszt. IV/TB2. sz. alatti, 47 
m2 alapterületű, utcai bejáratú helyiséget, a bérleti díjat 7755 Ft/hó + ÁFA összegben határozza meg, 
mely minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik.” 
 

A helyiségben jelenleg a mentálisan sérültek terápiás kiállító- és közösségi tereként működik az Átkelő 
Galária, a bérleti díj fizetésével elmaradásuk nincsen. 
 
Az alapítvány vállalásai: 

- évente legalább 4 kiállítást rendez a bérleményben; 
- kétévente legalább egy nemzetközi kiállítást rendez a bérleményben; 
- mentális sérüléssel élőknek rendszeresen művészetterápiás támogatást biztosít; 
- évente legalább 6 alkalommal a kerületi közoktatási intézmények számára edukációs 

programokat szervez; 
- évente legalább 6 alkalommal a kerületi közoktatási intézmények dolgozói számára 

térítésmentes részvételt biztosít Művészetterápiás Módszertani és Társadalmi érzékenyítő 
Műhelyeinek alkalmaira; 

- a kerület iskoláiból diákokat fogad érettségi előfeltételként meghatározott közösségi szolgálatra; 
- szerepet vállal az Önkormányzat esélyegyenlőségi programjának végrehajtásában, ennek 

keretében a galéria minden kiállítására a kerületi Szociális Szolgáltató Központnak, az 
Időskorúak Gondozóházának, a Gondozási Központban és az Idősek Klubjának meghívót küld 
és szervezett keretek között tárlatvezetést biztosít; 

- az Önkormányzatot, mint támogatóját, minden rendezvényén, programján feltünteti, 
kiadványaiban nevesíti, az Alapítvány honlapján tájékoztatást ad az önkormányzat 
támogatásáról, valamint minden egyéb fórumon (szórólap, újság, televízió, egyéb) feltünteti a 
kerület emblémáját és az önkormányzat nevét, támogatói szerepkörét. 

A Humánszolgáltatási Iroda tájékoztatása alapján a szervezet az együttműködési megállapodásba foglalt 
vállalásainak maradéktalanul eleget tesz. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest, IX. Hőgyes E. u. 2. földszint IV/TB2. sz. 
alatti helyiségnek a Képviselő-testület  378/2020. (VII.2.) sz. határozata alapján számított ajánlott – piaci 
– díjtétele 172.333 Ft /hó + ÁFA, a helyiség után fizetendő közös költség összege 8.225 Ft /hó. 
 
 

III. Toronyház u. 3/B. földszint VI. – Anyahajó Egyesület – Anyaközpont és családi kikötő 

a József Attila-lakótelepen 

alapterülete: 59,6 m2 

bejárata: utcai 

fekvése: utcai 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2016. (I.28.) számú 
határozatával az Anyahajó Egyesület - Anyaközpont és családi kikötő a József Attila-lakótelepen nevű 
szervezet tevékenységét közérdekűvé nyilvánította, majd a Gazdasági Bizottság 44/2016. (II.17.) sz. 
határozatával 2019. október 31. napjáig szólóan biztosította fenti helyiséget a szervezet tevékenységének 
végzéséhez. 
 
A bérleti jogviszony lejártát követően az ingatlannak az egyesület részére történő ismételt bérbeadására 
a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság alábbi, GKB 18/2020. (I.29.) sz. határozata alapján került sor: 
„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Toronyház u. 3/B. fszt. VI. sz. 
alatti helyiséget - együttműködési megállapodás megkötését/módosítását követően - megszerzési díj 



fizetése nélkül az Anyahajó Egyesület részére 2023. január 31. napjáig szólóan bérbe adja. A helyiség 
bérleti díja 15.000.- Ft/hó + ÁFA, mely minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik. Ha a közös költség 
meghaladná a bérleti díjat, akkor a bérleti díj emelkedjen a közös költség az összegére.” 
 
Az önkéntesekből álló egyesület tagjai szabadidejükben igyekeznek a lakókörnyezetükben élő családokat 
segítő közösségé szervezni. Céljaikat aktuális erőforrásaikhoz mérten, együtt valósítják meg. Főbb 
értékeik között szerepel a civil forma megtartása, a függetlenség, az elfogadás, az integráció erősítése.  
 
Az egyesületnek az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban tett vállalásai a 
következők: 

- működteti az anyaközpontot;  
- kisgyermekes anyák részére találkozási pontot létesít; 
- József Attila lakótelepen élő családok részére programokat szervez közösségi erőforrások 

használatával; 
- József Attila lakótelepen élő kisgyermekes anyák számára biztosítja az egymással való 

folyamatos kapcsolattartást; 
- programjai nyilvánosak, melyeket eljuttat az érintettekhez; 
- együttműködik a lakótelepen működő intézményekkel, szolgáltatókkal; 
- családokat támogató kezdeményezéseknek teret ad, közösségi foglalkozásokat tart, 

kapcsolódik a József Attila lakótelepen szervezett programokhoz; 
- szerepet vállal önkormányzati rendezvényeken, ahol bemutatja az Egyesület tevékenységét; 
- a József Attila lakótelepen szervezett nagy rendezvényeken évente minimum 2 alkalommal részt 

vesz; 
- az Önkormányzatot, mint támogatóját, minden rendezvényén, programján feltünteti, 

kiadványaiban, honlapján nevesíti, honlapján tájékoztatást ad az Önkormányzat támogatásáról, 
valamint minden egyéb fórumon (szórólap, újság, televízió, egyéb) feltünteti a kerület címerét és 
az önkormányzat nevét, támogató szerepkörét. 

A Humánszolgáltatási Iroda tájékoztatása szerint a szervezet az együttműködési megállapodás alapján 
a beszámolóit benyújtotta, vállalásainak eleget tett, a bérleti díj fizetésével elmaradása nincsen. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest, IX. Toronyház u. 3/B. földszint VI. sz. alatti 
helyiségnek a Képviselő-testület  378/2020. (VII.2.) sz. határozata alapján számított ajánlott – piaci – 
díjtétele 99.333 Ft /hó + ÁFA, a helyiség után fizetendő közös költség összege 7.450 Ft /hó. 
 
 

IV. Üllői út 121. pince IX. – BOKOR, Hazai Rászorulók Alapítvány 

alapterülete: 47,17 m2 

bejárata: utcai 

fekvése: utcai 

A 20/2021. (I.19.) számú önkormányzati határozat az alábbiakról rendelkezett: 
„A BOKOR, Hazai Rászorulók Alapítvány tevékenységét közérdekűvé nyilvánítom. A közérdekű 
tevékenység végzéséhez – az együttműködési megállapodás megkötését követően – kedvezményes 
feltételekkel bérbe adom a 1091 Budapest, Üllői út 121. pince IX. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 
utcai bejáratú, 47,17 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget 2023. január 31-ig szóló 
határozott időre. A helyiség bérleti díját 47.367,- Ft/hó + ÁFA összegben, az együttműködési 
megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díját 12.000,- Ft/hó + ÁFA összegben állapítom meg, 
mely minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik.” 
 
Az alapítvány a helyiséget 2003. és 2020. között bérlő Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka 
– Ferencváros kerületi csoportjával karöltve végzi rászorulókat segítő tevékenységét a bérleményben, 
tartozásuk, elmaradásuk nincsen. 
 



Az szervezetnek az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban tett vállalásai a 
következők: 

- élelmiszer- és ruhaosztást végez alkalmanként a látókörébe tartozó kerületi szegények javára; 
- környezetvédelmi, hulladék-felhasználó foglalkozásokat, vetélkedőket tart; 
- együttműködik a kerületi családsegítő szolgálattal a kerület szegény családjainak ruhával, 

fejlesztő játékokkal, iskolaszerekkel történő ellátásában; 
- a szociális feladatok ellátásában együttműködik a FESZGYI-vel, a Kicsi Szív Alapítvánnyal és a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat ferencvárosi szervezetével; 
- az Önkormányzatot, mint támogatóját, minden rendezvényén, programján feltünteti, 

kiadványaiban, honlapján nevesíti, honlapján tájékoztatást ad az Önkormányzat támogatásáról, 
valamint minden egyéb fórumon (szórólap, újság, televízió, egyéb) feltünteti a kerület címerét és 
az önkormányzat nevét, támogató szerepkörét. 

A Humánszolgáltatási Iroda tájékoztatása alapján a szervezet az együttműködési megállapodásba foglalt 
vállalásainak maradéktalanul eleget tesz. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest, IX. Üllői út 121. pince IX. sz. alatti 
helyiségnek a Képviselő-testület  378/2020. (VII.2.) sz. határozata alapján számított ajánlott – piaci – 
díjtétele 94.930 Ft /hó + ÁFA, a helyiség után fizetendő közös költség összege 8.085 Ft /hó. 
 
 
 
A bérleti szerződések meghosszabbítására vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (10) bekezdése alapján: 
„A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható 
szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott 
időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, 
ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. 
E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal 
vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.” 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendeletének a 
forgalomképes üzleti vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 15. § (4) bekezdése szerint: 
„A hasznosításról – az (5) bekezdésben, valamint a 15/A. §-ban foglaltak kivételével –  
a) legfeljebb 1 éves időtartam esetén a polgármester 
b) 1 éves időtartamot meghaladó, legfeljebb 5 éves időtartam esetén a Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottság 
c) öt évet meghaladó illetve határozatlan időtartam esetén a Képviselő-testüet dönt.” 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozott idejű helyiségbérleti szerződések meghosszabbítása 

ügyében szíveskedjen döntést hozni. 

 

Budapest, 2022. november 28. 
 
 
 
 
 Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester 
 



 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 
úgy dönt, hogy az együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően 
hozzájárul az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány Budapest IX. Angyal u. 41. pince I. sz. alatti 
nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződésének 2026. január 31. napjáig szóló 
meghosszabbításához. 
  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 90 nap 
 
 
 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 
úgy dönt, hogy az együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően 
hozzájárul a Védett Átkelő Alapítvány Budapest IX. Hőgyes E. u. 2. földszint IV/TB2. sz. alatti nem lakás 
céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződésének 2026. január 31. napjáig szóló 
meghosszabbításához. 
  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 90 nap 
 
 
 

III. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 
úgy dönt, hogy az együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően 
hozzájárul az Anyahajó Egyesület – Anyaközpont és családi kikötő a József Attila-lakótelepen Budapest 
IX. Toronyház u. 3/B. földszint VI. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti 
szerződésének 2026. január 31. napjáig szóló meghosszabbításához. 
  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 90 nap 
 
 

IV. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 
úgy dönt, hogy az együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően 
hozzájárul a BOKOR, Hazai Rászorulók Alapítvány Budapest IX. Üllői út 121. pince IX. sz. alatti nem 
lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződésének 2026. január 31. napjáig szóló 
meghosszabbításához. 
  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 90 nap 
 

 


