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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. december 13-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/12285-1/2022. Tárgy: Javaslat az Onkormányzat tulajdonában lévö
helyiségek közösségi célú bérbeadásakor figyelembe
veendo helyiségbéreinek elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenlegi országos gazdasági helyzet és az energiaárak jelentos emelkedése okán
megnövekedö önkormányzati kiadások fedezése érdekében, illetve az elmúlt időszakban
megnövekedett bérlési igények indokolttá tették az önkormányzat helyiségbéreinek önköltségszámítás
alapján történö felülvizsgálatát. Az öiikormányzati tulajdonú helyiség üzleti célú és közösségi célú
bérbeadás útján kerülhet hasznosításra.

A Képviselö-testűlet megalkotta az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéröl és elidegenitésükröl szóló 1/2019. (II. 1) önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: Onkormányzati rendelet), mely az alábbiakról rendelkezik.
"28. § (!) A Képvíselő-testület az Onkormányzat tulcijdonában és kezelésében lévő, határozatában erre
kijelölt helyiséget közösségi célra bérbe adhatja egyedi döntésével, ha a helyiség a hasznosítás
igényelt céljának megfelel, és nem veszélyezteti az Onkormányzat alapfeladatainak ellátását.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szabályozott bérbeadói feladat- és hatáskörét a
Polgármesterre ruházza át.
29. § Az Önkormányzat tulajdonában, de az Onkormányzat költségvetésí szerve (intézménye)
kezelésében és üzemeltetésében lévö, a feladatai ellátásához biztosított, a Képviselő-testület
határozatában erre kijelölt helyiséget a költségvetési szerv vezetője kőzösségi célra - e rendelet
rendelkezéseinek megfeÍelő alkalmcizásával - bérbe adhatja egyedi döntésével, ha a helyiség a
hasznosítás igényelt céljának megfelel, és nem veszélyeztetí a költségvetési szerv alapfeladatainak
ellátását.

30. § (1) A helyiség 28. § és 29. § szerinti közösségi célú bérbeadása esetén kedvezményes helyiségbért
fizetnek a Dunavarsány sport, közművelödési, kulturális és egyéb civil életében résztvevő, hatósági
nyilvántartásba vett és dunavarsányi bejegyzetí székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek
(egyesületek, sportegyesületek, alapítványok, stb. ).
(2) Helyiség eseti közösségi termékbemutató, eseti közösségi vásár és esküvői rendezvény céljara való
bérbeadásakor az (1) bekezdés szerinti kedvezményes helyiségbér nem alkalmazható.
31. § A helyiség 28. f és 29. § szerintí kőzösségi célú bérbeadása esetén az alap vagy kedvezményes
helyiségbér mértékének megállapításakor a Képviselő-testületnek a helyiség közösségi célú
bérbeadása esetén alkalmazandó helyiségbérekről szóló határozatában foglaltakat kell figyelembe
venme.



A DunavarsEmyi Közös Onkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészítette a Dunavarsány
Város Onkormányzatának (továbbiakban: Onkormányzat) tulajdonában lévö Tomacsamok, illetve az
Onkormányzat tulajdonában, de a Dunavarsány Város Onkormányzat Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár (továbbiakban Muvelődési Ház) kezelésében és üzemeltetésében lévő helyiségek
(Művelődési ház, Polgárok háza, Petőfi Szabadidőpark) bérbeadására vonatkozó, jelen előterjesztés
mellékletét képezö önköltségszámításait, amelyek a kedvezményes helyiségbérek mértékét adják. A
kedvezményes helyiségbér nem lehet kevesebb, mint az önköltségszámításban kimutatott mérték!

A kalkulációs séma tartahnazza a 2022. évi költségvetésben megjelent kifizetéseket, illetve a
közvetlenül a helyíségekkel kapcsolatosan jövöben kifízetendö becsült költségeket Ís. A hatályos
Onköltségszámítási szabályzat alapján elkészftett öaköltségszámítás készítésekor a Gazdasági Osztály
kalkulált az előttilnk álló idöszakban felmerülö energiaárak, illetve üzemeltetési költségek
emelkedésével.

A MűvelödésÍ Ház Önköltségszámítása nem tartalmazza a Könyvtárral kapcsolatos közvetien
költségeket úgy, mint személyijellegű kifízetések, bérjárulékok, egyéb üzemeltetési kiadások, mivel a
könyvtár helyisége nem lesz kiadva, így azzal a 2022. évi általános költségek nem kerültek emelésre.

A fentÍek és a jelen elöterjesztés mellékletét képezö helyiségek bérbeadása kalkulációs sémája
alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati
javaslatokat pedig elfogadni sziveskedjen.

Határozati "avaslatok:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város
Onkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (1. 31. ) számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéról és elidegenítésükről szóló 1/2019, (D. 1.)
önkormányzati rendeletének 2. § (2) bekezdése alapján kijelöli hasznosításra az alábbi
önkormányzati tulajdonában alló ingatíanokat:
a) Az ingatlan megjelölése: Altalános Iskola és Tornacsarnok

Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterűlet 79 helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri ertekel71. 853.487 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznosítási módja: helyiség közösségi célú bérbeadása
Az ingatlan (helyiség) hasznosítási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján

b) Az ingatlan megjelölése: Szolgálati lakás
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterűlet, 1981 helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri értéke: 14. 193. 914 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznosítási módja: lakas bérbeadása munkakör betöltése
érdekében, szakember lakhatásának megoldása céljából, költségelv alapján
Az ingatlan (helyiség) hasznosítási feltételei: Onkormanyzati rendelet alapján

c) Az ingatlan megjelölése: Dunavarsány Város Onkormányzat Petőli Művelődési Ház és
Könyvtár helyiségei (Székhely épület Szfnház terem, Tükrös terem, Kamaraterem,
EIőcsarnok)
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterület, 103/1 helyrajzi szam
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri értéke: 18. 652. 922 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznosítási módja: helyiség közösségi célú bérbeadása
Az ingatlan (helyiség) hasznosítasi feltételei: Onkormányzati rendelet alapján



d) Az ingatlan megjelölése: Dunavarsányi Polgárok Háza helyiségei (Nagyterem, Iroda)
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterület, 66/A helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri értéke: 26. 107.860 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznosítási módja; helyiség közösségi célú bérbeadása
Az ingatlan (helyiség) hasznosítási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján

e) Az ingatlan megjelölése: Petőfi Szabadidő Park helyiségei
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterület, 1967 helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri értéke: 117. 486. 000 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznosítási módja: helyiség közösségi célú bérbeadása
Az ingatlan (helyiség) hasznosítási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

3. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete az Onkormányzat tulajdonában
és kezelésében, valamint az Onkormányzat tulajdonában, de az Onkormányzat költségvetési
szerve (intézménye) kezelésében és üzemeltetésében lévő és határozatában erre kijelölt
helyiségek közosségi célú bérbeadásakor figyelembe veendő helyiségbéreket az alábbiak
szerint határozza meg 2023. január 1-jei hatállyal:

a) Az Onkormányzat kezelésébcn lévő Tornacsarnok helyiségbére:
alap helyiségbér: 20.000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 14.700 Ft/óra

b) A Dunavarsány Város Onkormányzat Petőli Művelédési Ház és Könyvtár kezelésében és
üzemeltetésében lévő helyiségek helyiségbérei:
ba) Székhely épület "Szinpadi terem"

alap helyiségbér: 20. 000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 14.300 Ft/óra

bb) Székhely épület "Tükrös terem"
alap helyiségbér: 10. 000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: S.200 Ft/óra

bc) Székhely épület "Színpadi terem 2/3-a"
alap helyiségbér: 15. 000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 11.300 Ft/óra

bd) Székhely épület "Kamaraterem"
alap helyiségbér: 8.000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 6.500 Ft/óra

be) Székhely épület "EIőcsarnok"
alap helyiségbér: 8. 000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 6.300 Ft/óra

bf) Polgárok Háza "Nagyterem"
alap helyiségbér:

kedvezményes helyiségbér:
bg) Polgárok Haza "Iroda"

helyiségbér:
bh) Petőfi Szabadidő Park

alap helyiségbér:
kedvezményes helyiségbér:

4.000 Ft/óra

3.500 Ft/óra

40.000 Ft/hónap

6.000 Ft/óra

4. 700 Ft/óra

c) Esküvő céljára történő bérbeadáskor a kedvezményes helyiségbér az irányadó.



A Tornacsarnok bérbeadásával kapcsolatos valamennyi feladat- és hatáskör Dunavarsány
Város Önkormányzata Képviselő-testűletének az önkormányzati lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésükről szóló 1/2019. (II. 1.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 27. § (2) bekezdése alapján a
Polgármestert, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek bérbeadásával
kapcsolatos valamennyi feladat- és hatáskör a Rendelet 29. §-a alapján a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét illeti meg.
A bérleti jogviszonyokból befolyó bérleti díjak a bérbeadó költségvetési szerv sajat
bevételét képezik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

4. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Onkormányzat tulajdonában,
de Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Konyvtár kezelésében lévő
103/2 hrsz kültéri közösségi színtér területbérleti díját 300 Ft/m2 összegben hatarozza meg. A
közösségi színtér bérbeadásaval kapcsolatos valamennyi feladat- és hatáskör a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét illeti meg. A bérleti jogviszonyokból befolyó bérleti
dijak a bérbeadó költségvetési szerv saját bevételét képezik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgarmester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Tóth Krisztina gazdasági osztályvezetö

Mellékletek: 1. számú: Petőfi Miivelődési Ház és Könyvtár helyiségbéreinek önköltségszámitása
2. számú: Dunavarsányi Polgárok Háza helyiségbéreinek önköltségszámitása
3. számú: Petőfi Szabadidö Park helyiségbéreinek önköltségszámítása
4. számú: Tomacsamok helyiségbéreinek önköltségszámítása

Dunavarsány, 2022. december 7.

Gffrgfné
polgárméster

Az előterjesztés törvényes: ^. CA ^^
dr. Szilágyi ̂ kos

jegyz<\



2022. 11. 09 18:44 1. melléklet

A helyiségek bérbeadása kalkuláctós sémája
Kalkuláciős egység megnevezése: Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könywtár helyiségeinek bérbeadása

4.

5.

Költségek megnevezése

Közvetlenül elszámolható bér és egyéb személyi jellegű kifizetések
- ala illetmények (1 fő átlagbérének 80%-a)
- illetmén ótlékok

- e éb személ 'elle ű kifizetések

Közvetlenül elszámolható bérjárulékok

- szociális hozzájárulási adó
- egyéb adójdlegű kifizetések
Közvetlenül elszámolható anyag költség

a ir

- takarító-, tisrtftószer

- karbantartási anyag

- e éban a

Közvetlenül elszámolható igénybevett szolgáltatások értéke

- világítás (villamos energia)
-fűtés(gáz, távhő, stb.)

-viz, szennyviz

- karbantartási költségek

- takarítási szolgáltatás

- őrzés, védelem

-telefon, internet

- é ek bérleti díja

- szállítási, rakodási költség
Közvetlenül elszámolható értékcsökkenési lefrás

2022 terv Osszesen Ft

3 574 608
3 574 608

464699

464 699

448000

150 000

273 000

25000

36 168 529

9 473 261
7 240 813

302 152
282000

18 000 000

707 737

28500

134 066

796 087

6. Felosztottáltatános költsé

7. Összes kalkulációs séma szerinti közvetlen önköltség (1+2+3+4+5+6)

8, I m2-re jutó önköltség (7/összes m )
9. éves munkanapok * 8 óra (üzemidő)

10. lm2/órárajutó)(öltség(Ft/m /óra)=lm -rejutóköltség/évíösszesóraszám

kamaraterem alapterület
na erem összesen (színpaddal) "színházterem"

ebből "Tükrös" terem nagyterem (275 m2 1/3-a)
ebből csaka "nagyterem" 275m22/3a

előcsamok

41 451 923

67843
2032

33,39

Ft/óra

6477

14323
8202

11263
6277

terület arányosítás a 147/1992. (X1. 6. ) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltak

alapján
é ület ala területe

kamaraterem alapterület
nag erem alapterülete színpad nélkü)
szfn ad

na erem összesen (színházterem)
ebből "Tükrös" terem nagyterem (275 m2 1/3-a)

ebböl csak a "nagyterem színpaddal" 275 m2 2/3a
előcsarnok

kapcsolódó
m2 helyiségekkel együtt

611

40, 00 154

200, 00 354

75, 00 225

275, 00 429

9.1, 67 246

183, 33 337

34, 00 188

ka csolódó hel iséghasználat:

fol osó

ruhatár

vizesblokk

ka csolódó helyiséghasználat összesen

m2

74

54

26

154



A helyiségek bérbeadása kalkulációs sémá'a
Kalkuládósegységmegneveiése:Dunavarsán i Pol árokHáza

Költségetc megneveiése

1. KÖzvetíenülelszámolható béréseeyébszemélyijellegűkifizetések Kl
- ala illetmén ek

- illetmén ótlékok

-e ébszemét 'elle ű kifizetések

2. Közvetlenül elszámolható bér'árulékok K2

- szodális hozzá'árulási adó

-e ébadó'elle ű kifizetések

3. Köivetíenul elszámolható an a költség K312

a ir

- takarító-, tisztítószer

- karbantartásian a

-e éb an a (tündérvíz)

4. Közvetlenül elszámolható i én bevettszol áltatásokértékeK3

-vilá ftás villamos ener ia K331

-fűtés áz távhő, stb. K331

-víz szenn fz K331

- karbantartási költségek K334

- takarítási szol áltatás K337

- őrzés, védelem

-telefon internet

é ek bérleti dí'a K333

-szállítási rakodási költsé

5. Közvetlenül elszámolható értékcsökkenési leírás

6. Felosztott általános költség (folyosó és wc)
7. Összes kalkulációs séma szerinti közvetlen önköltség (1+2+3+4+5+6)

8. 1 m -re 'utó Önköltség (összes költség 7. sor/150 m2)
9. éves munkana ok* 8 óra (üzemidő}(25G nap* Sóra/na

10 lm2 /1 órára jutó költség (Ft/m2/óra) = 1 m -re jutó költség / évi összes óraszám

összes ala területre 'utó költség négyzetméterenként 1 m2 óránkénti önköltsége
kisterem iroda) ala területre'utó költsé né zetméterenkéntl m2 óránkénti önköltsége
na erem ala területre jutó költség négyzetméterenként 1 m2 óránkénti önköltsége

2022. 2022. még
szept. 30-ig várhatő
teljesítés (időarányosan)

Z97884

297 884

38725

38725

o

o

o

1 837 453

118 182

367 024

34987

33592
879 683

o

o

o

o

403 985
o

2 174 062

20318

2032

10

1500

320
910

148942

148942

19362

19362

o

o

o

1 043 807

24616

408 919

17494

16796

439 842

o

o

o

o

136 141

1 212 111

11328

2032

6

597

178

507

2022 terv

össiesen Ft

446826

446826

o

o

58087

58087

o

o

o

o

o

o

2 881 260

142 798

775 943

52481

50388

1 319 525

o

o

o

o

540 126

3 386 173

31&46

2032

16

Ft/óra

1G6G

498

1417

területarán osítás tervra'z ala "án

é ütet ota területe =150 m2

na erem alapterület

kísterem (iroda] alapterülete

kazánhel sé ala területe

raktárala területe

E ébhel sé összesen:

ka csoládó helyiséghasználat:

fol osó

előtér

vizesblokk

ka csolódó hel iséghasználatösszesen

me oszlás

150, 00 150

75, 00 75

1600 16

1500 15

2800 28

134, 00 134

2,00 2

8,00 8

6, 00 6

16, 00 16

kapcsolódó

hetyiségekk

m2 elegyütt

150

me oszlás m2

150, 00

75, 00

16, 00

15, 00

2800

134, 00

2, 00

8, 00

6, 00

16, 00

kapcsolódó

helyiségekkel

egyűttm2

150 107

75 91

16 32

15

28

134

6

16



2022. 11. 09 _18;51 3. melléklet

A helyiségek bérbeadása kalkulációs sémája
Kalkulációs egység megnevezése: Petőfi Szabadidő Park

Költségek megnevezése

1. Közvetlenül elszámolható bér és egyéb személyi jellegű kifízetések Kl
-ala illetmén ek átla bér 10%-a)
-illetmén ótlékok

- e éb személ 'ellegű kifízetések
2. Közvetlenül elszámolható bér'árulékok K2

- szociális hozzá'árulási adó

- e éb adó'elle ű kifizetések

3. Közvetlenül elszámolható an a költsé K312

a ír

- takarító-, tisztítószer

- karbantartási an a

-e éban a (tündérvíz)
4. Közvetlenül elszámolható igénybevett szolgáltatások értéke K3

-vilá ítás (villamos energia) K331
-fü'tésf az, tavhő, stb. ) K331
-víz, szenn íz K331

- karbantartási költsé ek K334

-takarítási szol áltatás K337

- őrzés, védelem Triton)
-telefon. internet

-gé ek bérleti dí'a K333
- szállítási, rakodási költség K62 (kazán csere)

5. Közvetlenül elszámolható értékcsökkenési leírás

6. Felosztott általános költség (folyosó és wc)
7. Összes kalkulációs séma szerinti közvetlen önköltség (1+2+3+4+5+6)

8. 1 m -re 'utó önköltség (összes költség 7. sor/195 m2)
9. éves munkana ok * 8 óra (üzemídő) (256 nap* 8 óra/nap)

10. lm / 1 órára'utó költsé Ft/m/óra = 1 m-re 'utó költsé / évi összes óraszám

2022. még

2022. szept. 30- várható
ig teljesítés (időarányo

san)

o

o

o

5 228 367
774 883

o

16120

3156923
57150

o

o

1223 291
o

o

o

o

2 162 849
135 508

8060

1 578 462
28575

o

o

o

412 244

5 228 367 2 162 849

26 812 11 092
2 032 2 032

13 5

Osszesen Ft

2022 terv

összesen

446826
446826

o

o

58087
58087

o

o

o

o

o

o

7 391 216
910 391

o

24180
o

4 735 385
85725

o

o

o

1 635 535

9 531 664

48880
2032

24

összesala területre'utó költsé né zetméterenként 1 m2 óránkénti önköltsé e 2573 1064 4691

terület arán osítás tervrajz alapján

é ület ala területe =195 m2

kiállító tér alapterület
iroda ala területe

raktár ala területe

közössé i tér

E éb helység összesen:

ka csolódó helyiséghasználat:
elötér
vizesblokk

ka csolódó hel isé használat összesen

kapcsolódó
helyiségekk

me oszlás m2 el e ütt me oszlás m2

195, 00 195 195 195, 00
45, 00 45 45, 00

7,00 7 7,00
11,00 11 11,00

100,00 100 100,00
163,00 163 163, 00

15,00 15
17,00 17
32,00 32

15,00
17,00
32, 00

kapcsolödó
helyiségekkel
e ütt

195 195
45

7

11
.100
163

15
17
32
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A helyiségek bérbeadása kalkulációs sémája
Kalkulációs egység megnevezése: Tornacsarnok helyiségeinek bérbeadása

Költségek megnevezése
1. Közvetlenül elszámolható bér és egyéb személyi jellegű kifizetések

- ala illetmények
- illetménypótlékok
- egyéb személyjellegű kifizetések

2. Közvetlenül elszámolható bérjárulékok

- szociális hozzájárulási adó
- egyéb adójellegű kifizetések

3. Közvetlenül elszámolható anyag költség K312

- papir

- takarító-, tisztítószer

- karbantartási anyag
- egyéb anyag

4. Közvetlenül elszámolható igénybevett szolgáltatások értéke
- világítás (villamos energia)
- fűtés (gaz, távhő, stb.)
- viz, szennyvíz

- karbantartási költségek K334
. takarítás, gondnokság szolgáltatás K337
- Őrzés, védelem

- telefon, internet K333

- gépek bérleti díja
- szállftási, rakodási költség

5. Közvetlenül elszámolható értékcsökkenési leírás

6. Felosztott általános költség
7. Összes kalkulációs séma szerinti közvetlen önköltség (1+2+3+4+5+6)

8. 1 m2-rejutó önköltség (7/összes m )

9. éves munkanapok * 8 óra (üzemidő)

10. lm2 / órára jutó költség (Ft/mz/óra) = 1 m -re jutó költség / évi összes óraszám

tornaterem egy órára jutó önköltsége (Ft/óra)

2022 terv összesen Ft

o

o

6604

6604

29 803 864
G50 849

8 731473
871 633
205 536

19 344 373

29 810 468

15109
2032

7,44

14671

terület arányosftás a 1247/1992. (X1. 6. ) Korm. rendelet 1. számú mellékletében

foglaltak alapján
épulet alapterölete
tornaterem

kapcsolódó helyiséghasználat:
előtér

mosdók

kapcsolódó
helyiségekkel együtt

mZ m2

1973
948, 00 1973

940
85

kapcsolódó helyiséghasználat összesen 1025

önköltség Tornacsarnok előterjesztéshez


