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I. Előzmény

Az Önkormányzat tulajdonát Ęépezi a Budapest VIII. keľület, Rákóczi tér 2. szám aIatt ta|źihatő,
34898l0lN1,4 hrsz-í, 112 m2 alapterülettĺ, I. emeleten elhelyezkedő nem lakás célú helyiség. A
helyiségazingat|an-nyi|vántaĺtásbaniľodamegnevezésselszeręel.

A Kisfalu Kft 2009. augusztus 14-én béľleti szerzódést kötĺitt a Futó Bár Kft-vel (székhely: 1082
Budapest, Futó u. 6 fszt.1. képviselő: oláh Bertá ügyvezetó, cégsegyzékszám: 0I-09-728565) 2014.
december 3 I -ig l'artő határozott idotartamra.

A volt béľlő a bérleti szerződés megkötésekor 454.025,- Ft nem kamatoző óvađékot ťlzetętt.

A társaság bérleti díj hátralékot halmozott fe|, így a béľleti jogviszony közjegyzői okiratba foglaltan
20li. december 31. napjára felmondásra keľült. A helyiséget 20|2. május 10-én vette birtokba az
onkormányzatiHźnkezelő Iľoda, mindaddig azt avo|tbér|(5haszná|atábintartolta, ezért alakások és
helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
Lxxvm. törvény 20. $ (1) és a 36. $ (1) bekezdése éľtelmébenhaszttiati dijat volt köteles fizetni a
helyiség |eadásáig, amely a bérleti díjnak megfelelő <isszeg'

A hátralék behajtása éľdekében fizetésí meghagyásos eljárást kezdeményeztiÍlk, amely ellen a Futó
Bár Kft. ellentmondással élt, igy a fizetési meghagyásos eljárás perré alakult. A PKKB. előtt
|4.G.304.289l2013 számon indított peľben lezajlott az e|só tárgya|ás, amelyen a Futó Bár Kft. peren
kívüliegyezségtajánlatamíattaperhaIasńélsátkérelmeáe.

A táľsaság jogi képviselóje, dr. Bognár Imľe megkĺildte a peren kívĺili egyezségi ajánlatát a Kisfalu
Kft-hez.

Az ngyvéd lęvelében je|ezte, hogy a Futó Bár Kft. ajánlata ,,a hosszadalmas pereskedés elkerülése
végett, az a|ábbi egyezségi ajtn|atot teszi, mely egyezségi ajálllat peren kívĹili, perben fel nem
használhatő, jogľól való lemondásként, elismerésként, kiteľjesztóen, és/vagy részleteiben önáIlóan
nem éľtelmezhető,kizárő|ag a kölcsönös engedmények jegyében a jogvita mielőbbi |ezźrásźt cé|ozza',,

Az ajánlatban|eírta, hogy a ĺehéz gazdasági helyzet követkęztében az onkormányzat felé fernálló
tartozást a Futó Bár Kft. nem tudja egyosszegben megfizetni. A Futó Báľ Kft. képviselője ,,saját
kapcsolat rendszeréből, egyezségi alapon, akkor (és csak akkor) kölcsönt igénybe véve 400.000,- Ft-
ot, azaz Négyszázezer foľintot tudna előteremteni. A megfizetéséľe pedig havi 100.000,- Ft-os
bontásban 4 hőnap alatt kerülne kiÍizetésre, mig a fennmaradó cisszeg teljes egészében elengedésre
kerülnę.''

II. A beterjesztés indoka

A társaság jogi képviselóje, dr. Bognár Imre által megküldött peren kívüli egyezségre vonatkozó
aj án|at tár gy élb aĺ a Ti s ztelt B izott ság j o go sult dönteni.

III. Ténvállás:



A Futó Bar Kft-vel a Kisfalu Kft 2010. decembeľ 17-éĺ részletťrzetési megállapodást kötött. A
megállapodásban foglaltakat a volt béľlő nem teljesítette, igy újabb ľészletfizetési megállapodást nem
köthetünk a társaságga|.

Az Önkormźnyzatá\talfizętęttközos költség(vizőrané1kĺili): 15.390'- Ft/hó.

Nyilvántaľtásunk szeľint a volt béľlőnek a fenti helyiség vonatkozásában 2014. janurár

31-ig a szerződéSkötéSkor megťlzetett 454'025,- Ft óvadék beszźlmítása :után feĺľrmaradó
I,I44.I0I,- Ft bérleti _ és használati đíj, valamint 167.167,- Ft késedelni kamattartozása' összesen
1.311.268'- F't hátraléka van.

Az opten cégtár mérleg- és eľedménykimutatás adataialapjtn a Futó BárKft.20l0-bęn 7.168e Ft
árbęvétęlt realizźůt, mig 20l1-ben 9.060e Ft-ot, ami 20l2-ben I7.403e Ft-ra nőtt. 2010-ben méľleg
szerinti eredménye 2.I6Ie Ft, 20I1-ben 3.68e Ft volt, f012-beĺl, -1.531e Ft nyereséggel zárt. SĄźú
tőkéje 20l2-ben 13.9I6e Ft volt, befektetett eszközei 3.766ę Ft.ot, forgóeszkozei 18.844e Ft-ot tettek
ki, ezzeI szemben rövid lejáratú kötelezettségeinek osszege 4.494ę Ft volt.

rV. Diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Fentiek a|apjtn nem javasoljuk a Futó Bár Kft. hátralékának elengedését, mivel a peres eljárás során
azt a bírősźtg nagy valószínűséggel megítéli az onkormányzat részére' Amennyiben a béľ|ő az ité|et

a|apján ĺem ťlzeti meg, az eredménykimutatás adatai alapján az a végrehajtási eĹjárás keretében a
hátralék behaj thatóvá válik.

V. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

A cég pénzügyi beszámolóját figyelembe véve a tőke és késedelmi kamat összege is végľehajtási
eljárás keretein belül behajtható. A tartozás megťrzetésére a forgóeszközök, illetve a befektetett
pénnlgyi eszkozĺik éĺtékesítésę fedezetet nyújt a társaság gazdálkodásának ellehetetlenülése nélkiil,
mely íry az onkormányzat számára vélelmezhetoen teljes egészében befolyhat.

A döntés pénzllgyi fedezetet nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása nem befolyásolja a 2014. évi pénzugyi e|őirányzat teljesülését.

VI. .Iogszabĺílyi kłirnyezet ismeľtetése

A bérbeađói jogok gyakorlását az onkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céIjára szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) számlŕ- önkormányzati ľenđelet
(továbbiakban ľendelet) 2. $ (1) bekezdése a|apján a Képviselő-testĺilet - a rendeletbeĺmeghatározott
feladat- és hatáskör megosztás szerint - önkormányzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és

P énztlgy i B izottstryát jo go sítj a fel.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról' valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési
szervek beszerzési eljárásanak szabá|yairőI szóIő 66lf012. (xII. I3.\ számű <inkormányzati rendelet
22. s G) b) pontja a|apján a követelésekről való - részben vagy egészben történő _ lemondásra _
jogszabtiy eltérő rendelkezése hiányában 20 millió Ft egyedi értékhatárig _ a Váľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság jogosult. A (f)bekezdés szerint a k<jvetelésről való lemondás akkor lehetséges,
a.) amennyiben a vagyonügylet váĺosgazdálkodási, szociális, lntézméĺygazdálkodási közcélokat

szo|gáI,vagy
b.) amennyiben a vagyonügylet önkormányzati támogatási feladatokat szolgál (ideértve a szociális,

gyermekvédelmi okokból töľténő követelés-elengedést is).
c.) amennyiben ĺinkormányzati éľdek kívánja.

A ľenđelet 45. $ (1) bekezdése alapjáĺbéľbeadó szervezet a bérlő, a volt bérlő, a bérleméný jogcím
nélkül haszná|ő lejáľt esedékességű tartozása ľendezésére kérelem a|apján a Ptk. szeľinti pénztartozźs
esetéľe járó kamatta|teľhelt rész|etťĺzetést engedélyez, amennyiben a kérelmezőnek 5 éven belül nem
volt nem teljesített részletťtzetési megállapodása.

A Tisĺelt Bizottság hatásköre a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkományzat
Képviselő-testiilet és Szeľvei Szeruezeti és Működési Szabźiyzatźtrő| szó|ő 2512013. (v.f7.)
önkormányzati ľendelet 4. sz. mellékletének 1.1.1. pontján alapul.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot', hogy a haszĺá|ati díj elengedésével kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.



Határozatijavaslat

.év. (...hó'...nap)' számli Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat'.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nemÍogadia el a Futó Bár Kft. á|ta|bére|t
Budapest VIII. 

^kerĺ'ilet, 34898l0lNI4 hrsz-ű' Budapest VIII. kerület, Rákóczi tér 2. szám a|att
ta|álhatő, IÍ2 Íŕ alapterületű, ĺjnkormányzati tulajdónú, I. emeleten elhelyezkedő nem lakás célú
helyiségre felhalmozott bérleti és használati díj, valamint különszolgáltaĺási díj hátralék behajtásáľa
indított, a PKKB előtt 14.G.304.f89/f0I3 számon folyamatban Iévő per során tett peren kívüli
e gy ezsé gi aj á'n|atált,

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: ŻjIŁ.mátcius 10.
A dtjntés végrehaj tásá t v égző szerv ezeti egység : Kisfalu Kft .

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. február 27.
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