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Tisztelt Y źrosgazdálkođási és PénzĹigyi Bizottság !

I. Előzmény

Az onkoľmĺínyzat fulajdonát képező Budapest vlil., 34772t0tN7 helyrajzí szĺímon
nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., Népszínház u. 34. szźlm a|atti, 35 m2
alapterülehĺ, utcai bejfuan;, ftldszinti nem lakás célú tizlethelyiség bérlője volt Wagner
Sándor, a 2008. auguszťus 06-an kelt, 2013. december 3l. napjáig sző|ő hatźtozott idejű
bérleti szerződés a|apján. A bérleti szerzódés megkötésekor 108.000,- Ft óvadékotťĺzetett.

A volt bérlő bérleti díjfizetési kötelezettsége 2008 szeptembere és 2010 júliusa kcjzötti
időszakban állt fenn. Ezen időszak a|att 6 havi bérleti díjat fizeteľt csak meg, ezért a Kisfalu
Kft. 2010. június 09. napjan kelt levelében 684.290,- Ft bruttó bérleti-, víz- és csatorna,
valamint szemétszá|lítási díj hátra|ék miatt 2010. július 3|. napjara Wagneľ Sĺándor bérleti
szerzőđését felmondta. A felmondó levelet a posta 

''11em 
kereste jelzéssel'' hoztavissza.

Wagner Srĺnđoľ 2010. június 30-án kelt, és a Kisfalu Kft-nél vgyaÍIezęn a napon iktatott
levelében felmondta a fenti helyiségre vonatkozó bérleti szeruodéséthosszantaľtó betegségére
hivatkozássď, amelyet a Kisfalu Kft. tudomásul vett. A helyiséget Wagner Sándoľ 2O|0.
július 27 -én a Jőzsefvárosi Vagyonk ezelő Kft. képviselőjének birtokb a adta.

Wagner Sĺíndor méltĺĺnyossági kérelmet teľjesztett elő béľleti díj tntozása elengedése és a
végrehajtási eljarás megszĹintetése érdekében. Kérelmében előadta, hogy a helyiséget
hasznosítani nem tudta, meľt hosszú ideig kőrhźnban volt, betegsége miatt dolgozni maľ nem
tud, szerény nyugdíjából él. Nyugdíja 102.335,- Ft, gyógyszerköltsége |7.646,- Ft,
rezsiköltsége 15.000,- Ft, je|zźioghitele 13.700,- Ft havonta. Jelenleg fiźná| lakik Kalocsán.
Nyilatkozata szerint semmilyen vagyonnal, ingatlannal nem rendelkezik. A végrehajtás
mindennapi megélhetését veszély ezteti.

Méltĺínyossági kérelméhez csato|ta kőrhazi záľóje|entéseit, havi gyógyszerkiadásairól szóló
igazolźľiźú, nyugdíjigazolását, valamint a Kalocsa Viáľos onkormźnyzata előtt tett
nyi|atkozatát arrőI, hogy vagyona nincs.

Nyilatkozata szeľint ingatlanfulajdonnal nem rendelkezik, azonbannyilatkozott arľól is, hogy
je|zźiog hitele van' tovźbbá a végrehajtási eljĺĺrás soriín kideľĹilt, hogy a volt béľlő
tulajdonában Van Bajóton egy 900 m,-es szłĺ|ő, amelyre végrehajtási jog keľült bejegyzésre.
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il. Beterjesztés indokolása

A béľleti díj tartozás elengedésének engedéIyezése béľbeadói dĺjntést igényel, amely döntés
meghozatalźtraaTiszteltBizottság jogosult.

III. Tényállásĺ adatok

Wagner Sanđor ellen jelenleg végrehajtási eljĺíľás van folyamatban, nyugdíjábőI 2012.
december 01-től havonta 3 1 . 191 ,- Ft tartozźls és 3. 1 1 9,- Ft behajtási jutalék keriil letiltásľa, így
a20l4.januĺíĺ 31-ig fennálLő I79.653,- Ft késedelmi kamat, valamint 40.786,- Ft végľehajtasi
költség máľ kiegyenlítést nyert.

Wagner Sandoĺ
összege):

Bérleti dĺj + Áfa

20|4, januaĺ 31-én fennálló hátraléka (beszámításľa került az ővadék

Víz-csatoma díj + Afa
Szęmétszá|lítás díia + Áa
Osszesen 415.987,-Ft

Az adóst az elengedés utlán személyi j<ivedelem adó fizetési kötelezettség terheli. Az
elengedett követelésről, mint jövedelemĺóI az onkoľmĺĺnyzat személyi jövedelem adó
bevallás elkészítéséhez igazo|ást állít ki.

Wagner Sandor az őt terhelő személyi jcivedelemadó fizetési kötelezettségről tájékoztatást
kapott, amit tudomásul vett.

Az onkoľmanyzatot, mint l<lfizetőt az elengedett tartozáson felül 27 %o-os méľtékti
egészségiigyi hozzájárulás (Eho) fizetési kötelezettség is terheli.

vI. A diintés tarta|mának ľészletes ismertetése

Nem javasoljuk a volt bérlő részéte a fenti helyiség vonatkozásźlban a 2014. januaĺ 31-én
fennálló teljes, 4I5.987 ,- Ft bérleti dij tartozźs elengedését, tekintve, hogy nyugdíjából töľténő
levonással a követelés részletekben megtéľĹil, azonban javasoljuk a volt bérlő rész&ę a
tartozás mérséklését, és l00.000,- Ft elengedését, amennyiben a teljes fennmaľadő 3|5.987,-
Fttartozás a letiltással meg1érül. A 100.000,- Ft elengedésével a teljes követelés még2014.
évben megtéľül.

Wagner Sándor nyugdíjas. Kérelmében ľomló egészségügyi á||apotźĺa hivatkozással kéri a
béľleti díj tartozás elengedését.

Iv. A döntés célja' pénziigyi hatása

Az onkormźnyzat érdeke a tartozás mérséklése, tekintette| arra, hogy így nagyobb a
valószínúsége annak, hogy a volt bérlő taftozásahosszri távon megtérül és az onkormźnyzat a
k<lveteléséhez hozzttjut, A bérleti díj tartozás részleges elengedésével nagyobb a
valószínúsége, hogy a volt bét|ő tartozása hosszri tiívon megÍéľtil.

A magĺĺnszemélyek részéte töľténő tartozás elengedés után fizetendő Eho hozzájaru|ás
teljesítésére az onkoľmźĺnyzat2014. évi költségvetésében 11602 - lakás és helyiségbérbeadás
követelés elengedése utźn ťlzetendő jĺáľulékok címen renđelkezésľe áll. Az onkormźnyzat az
elengedett követelés (100.000,- Ft) és a fizetendő Eho (27.000'- Ft) kapcsán 127.000,- Ft
veszteséget kĺinyvel el.

VI. Jogszabályi ktiľny ezet ismeľtetése

A bérbeadói jogok gyakoľlását az Önkormźnyzattulajdonaban á11ó nem lakás céljáľaszolgźio
helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) szátmt Budapest Józsefuĺíľos

276.614,-Ft
101.005,- Ft
38.368"- Ft
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onkoľmanyzati reĺdelet (továbbiakban Rendelet) 2. $ (1) bekezdése a|apján a Képviselő-
testiilet a Rendeletben meghatźrozott feladat- és hatáskör megosztás szeĺirrt
ĺinkormĺányzatíbérbeadói döntésre a Vaľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottságát jogosítja fel.

A Budapest Józsefuiíľosi onkormányzat vagyoniáľól, valamint a veľsenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszeruési eljĺáľásanak szabźt|yairől szóló 6612012. (XII. 13.) számil
ĺinkoľmányzati rcndeIet 22. $ (1) b) pontja a|apjan a kĺivetelésekről való _ részben vagy
egészben történő _ lemondásra _ jogszabźl|y eltéľő rendelkezése hianyában f0 millió Ft
egyedi értéIďlatáng _ a Vĺíĺosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság jogosult. 

^ 
(2) bekezdés

szerint a követelésről való lemondás akkor lehetséges,
a) a vagyontigylet városgazđźtlkodási, íntézménygazďá|kodásí vagy a Magyarország he|yi

önkoľmanyzatakőI sző|ő 2011. évi CLX)oilX. tĺirvényben meghataľozott kozfeladatokat
szo|gá|,vagy

b) ĺinkoľmtnyzati tĺĺmogatási feladatokat szolgti' (ideértve a szociális, gyeľmekvédelmi
okokból töľténő követelés elengedést is) vagy

c) az önkoľmźnyzati célok és feladatok ellátását szo|gáIja

A maglĺnszemélyek részére elengedett követelés (elmaľadt bérleti díj, kamat) tźngyában a
Polgáľmesteri Hivatal megkérte a NAV állásfoglalását. A NAV 2012. november 10-én kelt
á|Iásfogla|ása alapjrĺn: a szemé|yi jövedelemadóról sző|ő 1995. évi CX[. tcirvény 4. $ (2)
bekezdése szerint bęvétel a magźnszemély źlltal' btxmely jogcímen és bármely formában _
pénzben éslvagy nem pénzben _ mástó| megszerzett vagyoni éľték. Nem pénzben megszeľzett
bevételnek minősül különĺisen az elengedett, áťváI|aLt tartozás. Ennek megfelelően annak a
magĺínszemélynek, akinek az önkormányzatkányába fennálló tartozásźlt elengedik, személyi
jcivedelemadó k<ĺteles bevétele keletkezik, amelynek <isszege megegyezík az elengedett
tartozás ĺisszegével. Az elengedett tntozźlsról a tartozást elengedő kifizetőnek ađőa|apot, az
adóalap-kiegészítést és adóelőleget kell megállapítania, a jlttatźts éľtékéről és a fizetendő
adóelőlegrol adőígazolást kell kiadnia a magánszemély részére, valamint az adőhatőság
részére bevallást kell benyujtanu Az önkormźlnyzatot, mint kifizetot az elengedett tartozáson
fe|n| 27 oÁ-os mértékií egészségiigyi hozzájarulás (Eho) fizętési ktitelezettség is terheli.

Fęntiek a|apjan kéręm a Tisztelt Bizottságot, hogy a tartozás elengedésével kapcsolatos
dĺjntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....ĺap). sztmltYźnosgazdálkodási és PénzügyiBizottságihattrozat:

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dĺint, hogy

I.) lemond Wagner Srándor volt bérlővel szemben fennálló követelésének a hatáĺozat e
pontjában meghatźrozott hĺányadźrőI azza|, hogy hozzájáÍu| Wagner Sandoľ volt bérlő
tészére a Budapest vlil. 34772l0lV7 helyrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest vI[.' Népszínház a. 34. szźĺn alatti, 35 m" alapterülehĺ, utcai bejźratű,
ftlldszinti nem lakás célú tizlethelyiség vonatkozásźlbana2}I4.januaľ 3l-ig még fennálló
4|5.987,- Ft bérleti díj tntozásából 100.000,- Ft bérleti díj elengedéséhez.

2.) a hatarozat 1.) pontjában meghattrozott követelésről lemondás akkor lép hatályba, ha
Wagner Sándor volt bérlő ńszérol aÍrlég fennmaradó 3|5.987,- Ft bérleti díj tntozás
kiegyenlítést nyer.
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Felelős : Kisfalu Kft , ügyve zetó igazgatőja
Hataľidő: 20|4. maľcius 1 0.

A dĺjntés végrehajtásźivégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata

nem indokolt hirdetőtáblĺán honlapon

Budapest, 2014. februźr |7.
Tisztelettel:

a kozzététe| mődjara

'wt-
Kovács ottó

ugyvezetó igazgatő
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