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L Előzmény

Az Önkormányzat tulajdonát képezte Budapest VIII. 38863t0tÁJ0 he|yrajzi számon nyilvántaľtott'
természetben a Budapest VIII., Szĺĺzados u. 26. szám a|att| 72 mf alapterĹiletű, utcai bejtratű,
ftjldszinti nem lakás célú üzlethelyiség. Az onkoľmźnyzat az ingat|ant éľtékesítette, a felépítmény
elbontásľa kert.ilt.

Az Önkormányzat 1998. szeptember 17-én bérleti szerz(5dést kdtött Szőllősi Istvánnal, határozat|arl
időľe, kereskede|mi tevékenység cé|jáľa. A volt béľlő 108.000,- Ft kamatozó óvadékotmegťlzetett,

Az onkoľmányzat 2000. október 5. napján adásvételi e|oszerzódést kötött a3886317 he|yrajzi számű,
teľmészetben a 1089 Budapest' Szźnados u. 26. szźtm a|att ta|á|hatő telekingatlan vonatkozásában,
amelyen a fenti helyiség is található vo|t' Az onkoľmányzat a bér|eti szerzódést 2004. januáĺ 24.
napjrán 1 éves hatráridővel felmondta, amiľe tekintettel a felek között a bérleti szerzóđés 2005. január
3I, napjźxal megszúnt. A volt bér|ő f004. október l-től 2005. januĺáľ 3I. napjáig a bérleti dij, ezt
követően a haszná|ati díj megťlzetésére iľányuló kötelezettségének nem tett e|eget. A hátľalék
behajtásának, valamint a helyiség kiürítésének érdekében az onkormányzat jogi eljáľás
kezdeményezett, ame|y fizetési meghagyásos eljárással indult. Szőllősi István ellentmondással,
valamint viszontkeresettel élt, így az e|járźs perré alakult.

A helyiséget 2006. augusztus l-én vették birtokba a Józsefuárosi Vagyonkezelő Kft munkatĺírsai, a
kamatozó óvadék beszámításra keľült a tartozts összegébe.

Az elsőfokú bíľóság ítéletébęn kötelezte Szőllősi Istvánt, hogy 15 napon belül fizessen meg az
Önkormĺányzatnak Í.169.239'- Ft tőkét és ezen összeg utźn 2OO5. augusztus 15. napjától a kifizetés
napjźig jfuő a késedelemmel érintett naptáľi félévet mege|ĺ\ző utolsó napon érvényes jegybanki
alapkamat 7 %o-ź'ľal. növelt méľtékű késedelmi kamatot, valamint |08.944,- Ft perköltséget. Azt
meghaladóan a keresetet, valamint a viszontkeresetet elutasította. A volt bér|ő az ítélet ellen
fellębbezett.

2013. november 6-án a Fővárosi Töľvényszék, mint másodfokú bíróság I,Gf.75'282/20I3l3. szźtmtl
ítéletében az elsőfokú bíróság íté|etét ľészben és akként vźůtoztatta meg, hogy amaraszta|ás ĺisszegét
776.000,- Ft-ra és annak elsőfokú bíróság á|ta| megźůlapitottkamataira, a perköltség összegét pedig
9 5.83 6,- Ft-ra leszállította.

Az elsőfokú ítélet teljesítési hatĺíridőľe vonatkozó rendelkezését me||őzte, és Szőllősi István részére
rész|etťlzetést engedélyezett akként, hogy a volt bérlő atartozásźú 30.000,- Fťhó ľészletękben köteles
megfizetni. Az ęlső részlęt 2013. decembeľ 15. napján volt esedékes, az ezt követő részletek pedig
mindęn hó 15. napjan válnak esedékessé' A bíróság a másodfokú perköltséget 24.640,- Ft-ban
állapította meg.
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il. Beteľjesztés indokolása

A késedelmi kamat törlésének engedélyezése bérbeadói döntést igényel, amely döntés meghozata|ára a
Tisztelt B izottság j ogosult.

III. Tényállási adatok

Szőllősi István kérelmęt nyujtott be Táľsaságunkhoz. A volt bérlő vállalja a tőke egy összegben való
megfizetését az egyezség létrejöttétő| szźtmított 5 napon belül, amennyiben méltányosságból a teljes
késęĺlęlmi kamat elengedésre kerĹil. Kérelméhez csatolta őstermelői igazo|ványának másolatát. Az
ítéletben engedélyezett részleteket fizeti.

A tfugyi helyiségre f014' január 31-ig fennálló tartozás a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú
bíróság 2013.-november 06-án meghozott |.Gf.75.2821201313 számű ítélete alapján:
Bérleti dij + Afa 776.000,-Ft
Késedelmi kamat (2005. augusztus 15. - 2014. január 31-ig) 885.398.- Ft
Osszesen 1.631.398,- Ft
Az adóst az elengedés után személyi j<ivedelem adó fizetési kcjtelezettség terheli' Az elengedett
kovetelésről, mint jövedelemľől az onkormźnyzat személyi jövedelem adó beval|ás elkészítéséhez
igazo|ást állít ki'

Szőllősi István az ot terhe|o személyi jĺivedelemadó fizetési kĺjtelezettsé gro1l tźtjékonatást kapott, amit
tudomásul vett.

Az onkormźtnyzatot, mint kifizetőt az e|engedętt tartozáson felül f7 %o-os mértékű egészségügyi
hozzájźtu|ás (Eho) fizetési kötelezettség is terheli.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

l. Nem javasoljuk a volt béľlo részére a fenti helyiség vonatkozásában a 20|3. novembeľ 6.án a
Fővárosi Töľvényszék, mint másodfokú bíróság l.Gf.75.f82lf0l3l3. számű ítéletében foglalt,
2005. augusztus 15. napjától a kifizetés napjáig járő a késedelemmel érintett naptári felévet
megelóző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7 oÁ-áva| növelt mértékű késedelmi
kamatźĺnak (20|4. január 3l. napjáig 885.398,- Ft) elengedését'

f . Javasoljuk a volt bér|ó részére a fenti helyiség vonatkozásában a 20|3. november 6-án a Fővárosi
Törvényszék mint másodfokú birősźry l.Gf.15.f82lf0I3l3. számű ítéletében foglalt, 2005.
augusztus 15. napjától a kifizetés napjáig jfuő a késedelemmel érintett naptári félévet mege|őző
utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat7 %o-áva| novelt méľtékű késedelmi kamat 50 %o.źnak,
azaz 442.699'- Ft elengedését, amennyiben az ajánlatában foglaltaknak megfelelően a teljes tőke
tartozźtst 776.000,- Ft-ot a hatźrozatrő| szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül
megťlzeti, és megfizeti ezen túl a perköltséget is a határozatrő| sző|ő értesítés kézhenłéte|ét követő
5 napon belül egyösszegben.

Szőllősi István ľokkant nyugdíjas. Kérelmében leírja, hogy a tartozást eryösszegben családi
segítséggel tudj a megfizetni.

v. Á diintés céIja' pénziigyi hatása

Az onkormźnyzat érdeke atartozás mérséklése, tekintettel arra,hogy így nagyobb a valószínűsége
annak, hogy a volt bérlő tartozása hosszú távon megtérül és az onkoľmányzat a követeléséhez
hozztĘut. A kamat tartozás részleges elengedésével naryobb a va|őszinusége, hogy a volt bérlő
tartozása megtériil.

A magánszemélyek részére töľténő tartozás elengedés után fizetendő Eho hozzájáru|źs teljesítésére az
onkormányzat f0|4. évi koltségvetésében 11602 - lakás és helyiségbérbeadás kĺjvetelés elengedése
lrtán ťlzetendő jáľulékok címen rendelkezésre á||. Az onkormányzat az e|engedett követe|és (442.669,-
Ft) és a ťlzetendő Eho (l |9.5f9,- Ft) kapcsán 562.198,- Ft veszteséget könyvel el.

Vr. Jogszabályi kiirnyezet ismertetése
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A bérbeadói jogok gyakorlását az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljĺára szolrgáńő
helyiségek bérbeadásának feltételeiľől sző|ő 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros
onkormányzati reĺde|et (továbbiakban Rendelet) 2. $ (1) bekezdése a|apján a Képviselő-testtilet. - a
Rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szeľint _ önkoľmányzatibérbeadói dontésre
a Viáľosgazdálkodási és Pénztigyi BizotÍsźęát jogosítja fel.

A Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzatvagyonáről, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési
szeľvek beszerzési e|járásźnak szabźůyairől sző|ő 6612012. (XI. 13.) számú önkoľmányzati ľendelet
22. $ (1) b) pontja alapjrín o lĺövotelésolaől való részbon vagy egészben töľténő lomondĺísľa
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 20 millió Ft egyedi érté|r,hatfuig_ aYárosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság jogosult. A (2)bekezdés szeľint a követelésről való lęmondás akkor lehetséges,
a.) a vagyonügylet városgazdźlkodási, intézménygazdálkodási vagy a Magyarország helyi

önkormányzatairő| sző|ó 2011. évi CLXXXIX. töľvényben megjlatźrozott közfeladatokat szo|gá|,
vagy

b.) önkormányzati támogatási feladatokat szo|gźi (ideéľtve a szociális, gyermekvédelmi okokból
töľténő követelés elengedést is) vagy

c.) az önkormányzati célok és fęladatok e||źúását szo|gá|ja.

A magánszemélyek részére elengedett kcjvetelés (elmaradt bérleti díj, kamat). ttrgyźtban a
Polgármesteri Hivatal megkéľte a NAV állásfoglalásźLt. A NAV 2012' november 10-én kelt
tú|źsfog|a|źtsa alapján: a személyi jövedelemadóról szóIó 1995. évi CXII. törvény 4. $ (2) bekezdése
szerint bevétel a magtnszemé|y źita| bármely jogcímen és báľmely foľmában _ pénzben és/vagy nem
pénzben _ mástól megszerzett vagyoni éľték. Nem pénzbeĺmegszerzett bevételnek minősül különösen
az elengedett, áwá||alt tartozźs. Ennek megfelelően annak a magźnszemélynek, akinek az
ĺlnkormányzat irányźha fennálló tartozźsźń elengedik, személyi jovedelemadó köteles bevétele
keletkezik, amelynek <isszege megegyezik az elengedetttartozts összegével. Az elengedetttartozásrő|
atartozást elengedő kiťrzetőnek adóalapot, az adőa|ap-kiegészítést és adóelőleget kell megállapítanią
a juttatiás éltékéľől és a ťrzetendő adóelőlegrő| adőigazolást kell kiadnia a magánszemély ľészéľe,
valamint az adőhatőság részére bevallást kell benyujtania. Az önkoľmányzatot, mint kifizetőt az
elengedett taľtozáson fe|u|f7 %-os méľtékű egészségügyihozzájarulás (Eho) fizetési kötelezettség is
terheli.

Fentiek alapjźn kérem a Tiszelt Bizottságot, hogy a késedelmi kamat elengedésével kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

.........év. (...hó...'nap). száműYárosgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottsági határozat:

AYttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. nem jdrul hozzlź Szőllősi István volt bérlő részére a Budapest VIII. 38863/0lN0 he|yrajzi
számon nyilvántartott, Budapest vm., Szĺízados u. 26. szźtm a|atti, 72 mf alapterületiĺ, utcai
bejálratí, ťoldszinti nem lakás célú üzlethelyiség vonatkozásában a 2013. november 6-źln a
Főváľosi Törvényszék, mint másodfokú bíľóság |.Gf.75282lf0l3l3. számű ítéletében foglalt,
2005. augusztus 15. napjátő| a kifizetés napjáig jźrć: a késedelemmel érintett naptári félévet
mege|ozo utolsó napon éľvényes jegybanki a|apkamat 7 %o-źwal növelt méľtékű késedelmi
kamatának elengedéséhez.

2, Iemond Szőllősi István volt bérlővel szemben fennálló követelésének a haLározat e pontjttban
meghatáĺozottháĺyadźrő| azza|,hogy hozzlźjltľul Sző||ősi István volt bérlő által bérelt Budapest
VIII. 38863l0lÁJ0 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.' Százados u.26. szám a|atti,
72 m2 alapteľületű, utcai bejáratű, ftjldszinti nem lakás célú üzlethelyiség vonatkozásában a20|3'
november 6-én a Fővárosi Töľvényszék, mint másodfokú bíroság I.GfJ5282l20136. szźmil
ítéIetében foglalt,2005. auguszťus 15. napjátő| a kifizetés napjáig játró a késedelemmel érintett
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naptź!Íi félévet mege|ózó utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7 %o-źxa| novelt méľtékÍĺ
késedelmi kamat 50 Yo-źlnak (f}I 4. január 3 l -ig 442.669,- Ft) elengedéséhez.

3. ahatározat2.poĺtjźhanmegllatározott követelésről lemondás akkor lép hatályba,haahatánozatrő|
szóló értesítés kézhezvételétől szźlmitott 30 napon belül Szőllősi István volt bérlő álta| a
fennmaradó 776.000,- Ft béľleti és használati dij tartozźls, valamint a 95.836,- Ft perkĺiltség
kiegyenlítésre kerül.

Felelős: Kisfa|u Kft, ügrvezetó igazgatőja
Hataridő: 2014. március 10.
A döntés végrehajtását végzó szervęzeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. februźr 21.
Tisztelettel:

honlapon

Kovács ottó
ügyvezető igazgató
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