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Tárgy: Színház és Filmművészetĺ Egyetem késedelmi kamat elengedési kéľelme a
Budapest VIII. keľtilet, Vas u. 2ĺB.,Yas u. 5., Stáhly u. 1-., Stáhly a.2IB., Gyu|ai
Pál u. 8., Rákóczĺ út 25. szálm alatti helyiségľe felhalmozott hátralék
vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ugyvezető igazgató
Készítette: Kubánka-Berghammer Petra referens
A napirendet nyflt ülésen lehet tárgyalni.
A döntés elfo gad ás áh oz e gy s zeru szav azattobb s é g s züks é ges

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

L Előzmények

Színhán és FilmmĺÍvészeti Egyetem a bérlője az onkormányzat tulajdonát képező alábbi
Budapest VIII. keľületi helyiségeknek:
. Vas u. 2[B. szőtm aIattí,36437t9tV3 hľsz-on nyilvántaľtott' utcai, földszinti, 20ÍIŕ

alapterületű, nem lakás célri helyiségnek, az 1984. február 15-én kelt, hatáľozatlan idejű
bérleti szerződés szeľint. A béľlő a helyiséget rcktźłrozáts céljáľa haszná|ja. A szerzódés
megkötésekoľ óvadékot nem Íizetett.

o Vas u. 5. szám alatti,36504l0lN21. és 36504l0lN23 hrsz-on nyilvántaľtott, alagsoľi, 50 +
62 m2 alapterületiĺ, nem lakás célú helyiségeknek, az 1978' augusztus b.-én ke|t,
hatźttozatlan idejű béľleti szerződés szerint. A béľlő a helyiségeket je|meztálr, ľaktáľ céIjára
hasznáIja. A szeruó dés megk<ités ekor óvadékot nem fizetett.

o Stáhly u. 1. szám alatti,36438t0tV43 hľsz-on nyilvrántartott, pincei, 35 m2 alapterületű,
nem lakás célú helyiségeknek, az 1977. december 29-én kelt, határozat|an idejtĺ bérleti
szerzodés szerint. A bérlő a helyiséget je|meztáĺ, raktár céIjára haszĺá'|ja. A szerzodés
megkcitésekor óvadékot nem fízetett.

o Stáhly u. 1.. szám aIatti, 36438l0lN42,36438l0lV44,36438l0lV45 és 36438l0lV46
hrsz-on nyilvántaľtott, pincei, 69+71+40+26 m", ĺisszesen 207 m" alapteľĺiletű, nem lakás
célú helyiségeknek.

o Stáhly a. 2tA. szám a|atti, 36437t12tV1 hľsz-on nyilvántartott, emeleti, L672 ,Íŕ
alapteľületű, nem lakás célú helyiségeknek, az 1984. december 07-én kelt, hatáľozatlan
idejű béľletí szerzodés szeľint. A béľlő a helyiséget oktatás cé|járahaszná|ja. A szeľződés
megkötésekoľ óvadékot nem fizetett.

o Gyulai Pál u. 8. szám^ alatti, 36453l0ĺN4 és 36453l0lV5 hrsz-on nyilvántartott,
foldszinti, 105,3 + 276 m,, {isszesen 381',3 m, alapteľületú, nem lakás célú helyiségeknek,
az 1980. december I5-én kelt, határozatlan idejű bérleti szeruódés szeľint. A bérlő a
helyiségeket oktatás és ruktáłrozás cé|jálrahasznźlja. A szerződés megkötésekor óvadékot
nem fizetett.

o Rákóczi űt 25. szám alatti, 36506t0tV42 hrsz-on nyilvántartott, utcai, földszinti, 66 m2

alapterületű, nem lakás célú helyiségeknek, az 1983. március Zf-én, határozatlan idejti



bérleti szerződés szeľint. A béľlő a helyiségeket étkezdének használja. A szerződés
megkötésekor óvadékot nem fizetett.

. Stáhly u. 5. száĺm alatti, 3645tt0tV37, 36451,t0tv38 és 36451t0ĺN3g hľsz-on
nyilvántaľtott, f<jldszinti, 36+13+fI ĺł, osszesen 70 mf alapterületű' nem lakás célú
helyiségeknek, az 1984. februáĺ I5-én kelt, határozat|an idejű bérleti szęrződés szeľint. A
bérlő a helyiséget ruktfu cé|jára haszná|ja. A szęrzođés megkötésekor óvadékot nem
fizetett.

A béľlőnek az e|mű|t évtizedekben nem volt bérleti díj elmaradása.

A Szíĺ.ház és Filmművészeti Egyetem képviselője kérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez,
2013. márciustól fennálló béľleti díj hátľalék 4 havi részletekben torténő megfizetésének
engedélyezése, valamint a késedelmi kamat elengedése érdekében.

II. Indokolás

A részletfizetési megállapodás megkotésére a vonatkozó ľendelkezések alapján a Kisfalu Kft.
jogosult, de mivel a bérlo a késedelmi kamatok elengedését is kéri, azza| kapcsolatban a
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi B izottság jogosult dĺjnteni.

III. Tényállás

Jelenlegi béľleti díj előíľás:
o Vas a. 2[B. szám a|atti, 36437l9lV3 hrsz-on: 9.668,-

szemétszáIlítási díj + Áfa
o Vas u. 5. szám a|atti, 365o4ĺ0lV21 hľsz-on: 33,719,-

szemétszźilítási díj + Afa
. Vas u. 5. szám a|atti,36504l0lV23 hľsz-on : fO.8I4.- Ft/hó + Áfa + 8.129.- Ftlhő víz-

csatornadíj + Áfa
. stáhly u. ! szám alatti,36438t0tV43 hrsz-on: 17,595,- Ft/hó + Afa + 2.081,- Ft/hó

szemétszá]lítási díj + Áfa
. Stáhly u. L száłm a|atti, 36438l0lV42, 36438l0lN44, 36438lolV45 és 36438l0lV46

hĺsz-on: 60.319,- Ft/hó + Áfa
o Stáhly u.ZtA. szźtmalatti,36437t12tNlhľsz-on: 1.006.858,- Ft/hó + Áfa + 2.081,- Ft/hó

szemétszállítási díj + Áfa
. Gyulaĺ Pál u. 8. szám a|atti,36453t0tV4 és 36453t0tV5 hľsz-on: I45.2f5,- Ft/hó + Áfa

+ 2.081,- FtJlnő szemétszáilításidíj + Áfa
o Rákóczi űt 25. szőtm aIatti, 36506ĺ0tN42llĺsz-on: 2I.78O,- Ft/hó + Afa + IO.13O,- FtIhó

víz-csatoľnadíj + Áfa + f .O8I,- Ft/hó szemétszáilítási díj + Afa
o Stáhly u. 5. szám a|atti,3645110ĺN37,3645110lN38 és 36451l0lN39 hľsz-on: 40.331,-

Ft]hó + Afa

A bérlőnek 2013. augusztus 31..ĺ adatok szerint az alábbi taftozás á1l ferľr:

Vas u. 2ĺB. szá'm alatti. 36437l9lV3 hľsz-on:

Ft/hó + Áfa + 2.081.- Ft/hó

Ft/hó + Afa + 2.081.- Ft/hó

Béľleti díj + Afa
Szemétszátlítás díja + Afa
Késedelmi kamat
Osszesen:

Bérleti díj + Afa
Szemétszá,llítás díja + Áfa
Késedelmi kamat
Osszesen:

Vas u. 5. szám alatti. 3650410lN21 hrsz-on:

73.668,-Ft
15.858,- Fr
f.79r,-Ft

92.317,-Ft

253.822,-Ft
15.858,- Ft
8.311,- Ft

277.991,,-Ft



Vas u. 5. szźtm a|atti,36504t0tN23 hĺsz-on :

Stáhly u. 1 szám alattí,36438t0ĺN43 hrsz-on:

Bérleti díj + Áfa
Szemétszállítás díja + Áfa
Késedelmi kamat
Összesen:

Béľleti díj + Áfa
Szemétszá,llítás díja + Áfa
Késedelmi kamat
Öss"esen:

Stáhly u. 1 szám alatti,
BéľIeti díj + Áfa
Késedelmi kamat
Osszesen:

Bérleti díj + Áfa
Szemétszállítás díja + Áfa
Késedelmi kamat
Osszesen:

Bérleti díj + Afa
Késedelmi kamat

158.604,- Fr
6I.944,-Ft
6.877,- Ft

227.425,-Bt

7.612.260,-Ft
15.859,- Ft

239.720,- Ft
7.927.838,-Ft

L57.823,-Ft
2.493,-Ft

I34.076,-Ft
15.858,- Ft
4.675,-Ft

154.609,- Fr
3643810l N42, 3643810l N44, 3643810l N45 és 36438tot N46 hrsz-on:

459.630,- Ft
14.33f,- Ft

473.962.-Ft
Stáhly a. 2l A'. szám alatti, 36437 t Izt N1 hľsz-on :

Gyulai Pál u. 8. szám a|atti,36453l0lV4 és 36453t0tN5 hľsz-on:
Béľleti díj + Áfa 1.106.616'- Ft
Szemétszállítás díja + Áfa 15.858,- Ft
Késedelmi kamat 35.000.- Ftosszesen: t.i;:i;i:-Fi
Rákóczĺ űú 25 . szám a|attí, 365061 0 l N 42 htsz- oĺ:
Béľleti díj + Áfa 165.966,- Ft
Víz-csatorna díj + Áfa 8I.762,- Ft
SzemétszállítáS díja + Áfa 15.858,- Ft
Késedelmi kamat 8.219,-Ft
Osszesen: 271.805,- Ft
Stáhly u.5. szám aIatti,36451'l0lv37,36451'l0lN38 és 36zĺ51ĺ0lN39 hľsz-on:

Osszesen: L60.3L6.- Ft
MINDOSSZESEN:
késedelmi kamat)

Í0.743.737'. F't (10.42I.319,. Ft toke, 322.418,.Ft

IV. Jogszabályĺ ktiľnyezet ismeľtetése

Az tnkormáĺnyzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľőI szóló 35l2OI3. (vI. 20.) szá'mú' Budapest Józsefváros tnkoľmányzatircnde|et2.
$ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. - a rendeletben meghatźtrozott feladat- és hatáskör
megosztás szerint _ onkormanyzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és Pénzigyí
Bizottságot jogosítja fel.

Részletfizetés a rendelet 45. $ (1) bekezdése alapján engedélyezhető, amennyiben a bérlőnek
5 éven belül nem volt nem teljesített Ész|etfízetési megállapodása. A tartozás megfizetésének
átitemezéséro|, a részletfizetés feltételeiľől, illetve a kamat mérsékléséről szóló
megállapodást a bérbeadó szewezetköti meg. A részletfizetés iđótartama nem haladhatja meg



a béľleti szeruődés időtartamátt, de maximum 24 hónapot. A teljes taĺtozásnak minimum
25 vo-át az adós a megállapodás megkcjtésekor, egyösszegben köteles megfizetni, a vái|alt
rész|etfizetés legalacsonyabb cisszege: 10.000,- Ft/hó. A (f) bekezdés alapjá,ĺ az (1)
bekezdésben fogIaItakat tisszegben, vagy időtartamban meghaladó ügyekben a kamat
mérsékléséľől és elengedéséről a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult donteni.

Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszerzési eljárásanak szabáiyaírő| sző|ő 66/2012. (X[. 13.) számli'
önkormányzati rende|et 22. $ (1) b) pontja alapján a követelésekĺől való _ ľészben vagy
egészben töľténő _ lemondásra _ jogszabály eltérő rendelkezése hianyábarl 20 millió Ft
egyedi értéIdlatárig _ a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult. A (f) bekezđés
szeľint a követelésről való lemondás akkor lehetséges,
a.) amennyiben a vagyonügylet városgazdállkodási, szociális, intézménygazdálkodási

kozcélokat szolgál, vagy
b.) amennyiben a vagyonügylet önkormányzati támogatási feladatokat szolgál (ideértve a

szociális' gyermekvédelmi okokból történő kĺjvetelés-elengedést is).
c.) amennyiben onkoľmányzati érdek kívánja.

V. Döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

Fentiek alapján javasoljuk, hogy az onkoľmányzat aSzínház és FilmművészetiEgyetemnek a
fenti helyiségek vonatkozásában felhalmozott béľleti díj hátralékľa esedékes 3f2'418,- Ft
összegű késedelmi kamat késedelmi kamat 50 %o-ának megfelelő összegű, azaz 16I.209,- Ft
koveteléséről mondjon le a részletfizetés alábbiak szerinti teljesítése esetén:

1) A 10.582.5f8,- Ft tartozás 25 vo-źlt, azaz 2.645.63f,- Ft-t a rész|etfizetési megállapodás
megkötéséigköteles megfizetni. Afeĺmmaľadő7.936.896,-FttaÍtozást aPtk.301/A. $ (2)

bekezdése szerinti jegybanki alapkamat + 8 ?o-kal növelten (a hatátozathozata|
időpontjában összesen 12,25 %io), 4 hónap alatt köteles megfizetni, a havi esedékes bérleti
díjak mellett.

2) Amenĺryiben a fentiek maĺadéktalanul teljesüInek, az onkormányzat|emonđ a 1'6I.fo9,-
Ft késedelmi kamat követeléséről.

3) Amennyiben a Bérlő a ľészleteket nem teljesíti a vől|aLt kötelezettségének megfelelően,
űgy ab.) pont szerinti kedvezményt az onkormőnyzatmegvonja, aI6I.f09,- Ft késedelmi
kamatľa is igéný tart, és a teljes még fennálló hátľalék kamatokkalnövelten egyosszegben
válik esedékessé.

vI. A diintés célja, pénztigyi hatása

A döntés pénzngyi fedezetet nem igényel' A késedelmi kamat elengedése esetén az

onkormán yzatnak 16I'209,- Ft bevétel kiesése keletkezik.

Fentiek alapjáĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéľelemmel kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedj en.

Határozatĺ javaslat

év. (...hó....nap). számú'Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat:

A Váľosgazđáikođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Szíĺlhá,z és

FilmművészetiEgyetem ź]ta|, a Budapest VIII. kerület, Vas v 2/B. szálm a|atti (36437l9lN3
hľsz), Vas u. 5. szám a|attt (365O4/O/N2I, 36504/0ĺN23 hľsz), Stáhly u. 1. szám alatti



(36438/0/N42,36438/0/N43,36438/oĺN44,36438lOĺN45 és 36438 tO/N46 hľsz), Stáhly u.
2/A. szám alatti (36437lIf/N1 hrsz), Gyutai Pál u. 8. szá'm a|atti (36453/O/N4 és
36453l0/N5 hĺsz), Rakóczi lit25. szám aIatti (365O6!OĺN42brsz), Stáhly u. 5. szám alatti
(3645Il0/N37, 3645Íĺ0lN38 és 3645I/O|N39 hľsz) helyiségek vonatkozásában 2OI3'
augusztus 31-ig felhalmozott I0.42I.319,- Ft tőke és 322.418,- Ft késedelmi kamat, összesen
10.743.73],- Ft megfizetésére É,szletfizetési megállapodás megkłłtéséhez az a|ábbiakszeľint:
a. A 10.582.528,- Ft tartozás 25 vo-át, azaz 2.645.632,- Ft-t a részletfizetési megállapodás

megkötéséig köteles megfizetni. A fennmaradő.'I .936.896,- Ft taľtozást a Ptk. 301/A. $ (2)
bekezdése szerinti jegybanki alapkamat + 8 vo-kal növelten (a határozathozata|
időpontjában összesen If,25 vo), 4 hónap alatt kĺjteles megfizetni, a havi esedékes bérleti
díjak mellett.

b. Amennyiben a fentiek maradéktalanul teljesü|nek, az onkormányzat lemond, a Í6I.209,-
Ft késedelmi kamat kĺjveteléséről.

c. Amennyiben a Bér1ő a részleteket nem teljesíti a vźilalt kotelezettségéĺek megfelelően'
úgy a b.) pont szerinti kedvezményt az onkotmányzat megvonja, a 161.209,. Ft késedelmi
kamatľa is igényt tart, és a teljes még fennálló hátralék kamatokkal növelten egyösszegben
válik esedékessé.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: f0I3. októbeľ 7.
A döntés végrehajtásáltvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel mődjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. szeptember 19.
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