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A napiľendet nllt ülésen kell tárgyalni
A döntés el fo gadás ah o z egy szeru szav azattobb s é g szüks é ge s

Tisztelt Y źrosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. 'Előzmény
Az onkormányzat tulajdonát kepezi a Budapest VIII. kerületo Baľoss u.86. szám a|att
ta|źihatő, 35527l2lV74 |lrsz-,ű, 49 mz alapterületű, utcai bejáratű, fijldszinti nem lakás célú
helýség. A helyiség az ingat|an-nýlvántaľtásban üzlethelýségként szerepel.

Az Onkoľmányzat 1995. szeptember 18-án bérleti szerződéstkötött a BEL-MONDO Kft-vel
(székhely: 1154 Budapest, Bánkuta.6]-69. képviselő: Nógrádi Bálint vęzeto tisztségviselő,
cégegyzékszám:0I-09-462064)hatátozatlanidőľe.

A volt bérlő a bérleti szerződés megkötésekor óvadékot nem ťlzetett.

A tĺĺrsaság bérleti díj hátľalékot halmozott fel, így abér|eti jogviszoný a Kisfalu Kft. 2OI3.
április 30. napjźtra felmonđta. A helýséget 2013. november 04-én vette biľtokba az
onkoľmányzati Házkezelő Iroda, mindaddig azt a volt bérlő hasznźiatában tartotta, ezért a
lakások és helýségek béľletére, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 20. $ (1) és a 36. $ (1) bekezdése értelmében használati
díjat volt kĺiteles frzetni a helýség leadásźig, amely a bérleti díjnak megfelelő összeg.

A tartozás behajtása érdekében 2013. május 29-ćn jogi e|jźrást kezdeményezttink. A peľ
folyamatban van) a Pesti Központi Keľtileti Bíróságon 8. G.302.86312013 számon. Az első
tźľgya|ás 2013. november I2-én|ezaj|ott. A tárgya|áson az alperes je|ezte, hogy peľen kímili
egyezséget kiván kötni a bérbeadóval. A BEL-MONDO Kft jogi képviselóje, Dr. Hegedűs
Magor Miklós tigyvéd kérelemmel fordult Társaságunk felé, amelyben leírta, hogy a BEL-
MoNDo Kft. tulajdonosi szerkezetébęn és ügyvezetésében 2OI2 decemberében minden
személyre kiterjedő vźitozźs tĺirtént, amelynek nyomán azilj tagok és a társaság képvisetője
folyó év első felében méľte fel a társaságot megillető jogokat és a társaságot terhelő
kĺjtelezettségeket. Ekkor deľiilt fény a Józsefuárosi onkoľmányzattal fennálló szerződéses
jogviszonyľa, amelynek peren kívüli rendezése a cégvezetés célkitűzése. A fentiek a|apján
kéri, hogy a tőkekĺjvetelés 40 oÁ-ának elengedését' illetve kérik a késeđęlmi kamat és egyéb
k<iltségek elengedését.

II. A beteľjesztés indoka

A hátralék elengedésének engedélyezése bérbeadói dĺjntést igényel, amely döntés
meghozata|źr a a T isztelt Bizottság j o go sult.
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III. Tényállás:

Az onkorm źnyzat áItaI fizetettközös költség (vizőrás): 8.77I,- Ft/hó.

Nyilvántartásunk szeint a volt bérlőnek a fenti helyiség vonatkozástbaĺ 640.100,- Ft
bérlętilhaszntiati díj, valamint 2014. február 28-ig 106.57I,- Ft késedelmi kamattartozása,
ĺisszesen 7 46.67 I, Ft hátraléka van.

Az Opten cég!źr mérleg- és ęľeĺ]ménykimutatás aĺlatai alapján a RET.-MONDO Kft 2a10-bęn
5.365 eFt árbevétę|trealizált, míg 2011-ben eFt 28.096e Ft-ot, amí20l2-ben 4.568e Ft-ra
csökkent. 201O-ben mérleg szerinti eredménye -2.300 e Ft, 2011-ben 1l.7852e Ft volt, 2012-
ben -l3.061e Ft veszteséggę| zárt. Saját tőkéje 2012-bęn 410.488ę Ft volt, befektetett
eszközei 456.167ę Ft-ot, forgóeszközei23,280e Ft -ot tettek ki, ezze| szemben rövid lejáratu
kĺitelezettségeinek összege 8.789e Ft volt.

IV. Döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

Fęntiek alapján nem javasoljuk a BEL-MONDO Kft hátra|éka 40 oÁ-ának, és késedelmi
kamat és egyé kĺiltségek elengedését, mivel a peres eljárás során azt a birőság nagy
valószínűséggel megítéIí az onkormányzatrészére. Amennyiben a bérlő az ítéIet alapján nem
frzeti meg, az eređménykimutatás adatai a|ap1áĺ az a végrehajtási e|járźts keretében a hátľalék
behajthatóvá válik.

V. A dtintés céljao pénziigyĺ hatása

A cég pénzügyi beszámolóját figyelembe véve a tőke és késedelmi kamat összege is
végľehajtási eljárás keretein belül behajtható. A tartozás megfizetésére a forgóeszkozök,
illetve a befektetett pénzügý eszközĺjk értékesítése fedezetet nyijt a táľsaság
gazđá|kodásának ellehetetlenülése nélkül, mely így aZ onkoľmányzat szźĺmára
vélelmezhętően telj es egészében befolyhat.

A döntés pénzngý fedezetet nem igényel.

A határozati javaslat elfogadása nem befolyásolja a 2014. évi pénzügyi e|őirźnyzat
teljesülését.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet ĺsmertetése

Abéľbeadóijogok gyakoľlását az onkormányzattulajdonában á11ó nem lakás céljáraszo|gźiő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20.) szźlmí ĺinkoľmányzati ľęndelet
2. $ (1) bękezdése alapján a Képviselő-testtilet _ a rendeletben meghatározott feladat- és
hatáskör megosztás szeńnt - onkoľmányzati bérbeadói döntésre a Városgazdálkodási és
P énzu gý B izottsźryát j o go sítj a fel'

A Budapest Józsefuarosi onkormányzat vagyonáról, valamint a Versenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszerzési e|járásának szabá|yairől szóló 6612012. (xII. 13.) számtl
önkormányzati rendelet 22. s (1) b) pontja a|apján a követelésekrol való _ részben vagy
egészben tĺjľténő _ lemondásra _ jogszabá'Iy eltérő rendelkezése hiányában 20 millió Ft
egyeđi értéIdlatáng _ a Városgazdálkodási és Pénziigý Bizottság jogosult. 

^ 
(2) bekezdés

szerint a kĺivetelésľől való lemondás akkor lehetséges,
a) a vagyontigylet városgazdźikodási, intézménygazdźikodási vagy a Magyarország helyi

onkormáĺyzatair ó| sző|ő 20 I 1 . évi CLXxXx. törvényben meghatározott közfeladatokat
szo|gźi, vagy

b) önkormányzati ttlmogatási feladatokat szolgál (ideértve a szociźiis, gyermekvédelmi
okokból t<jľténő követelés elengedést is) vagy

c) az önkormányzati cé|ok és fęladatok ellźtását szo|gá|ja.



Fentiek alapjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a peľen kíVtili egyezségi aján|atta|

kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). szźmíYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

AYtĺrosgazdálkodási és Pénzügý tsizottsäg ügy dĺint, hogy nem fogadja el a Pesti Központi
Kerületi Bíróságon 8. G.302.863l2013 számon folyamatban lévő perrel kapcsolatban a BEL.
MoNDo Kft. által tett peren kíVüli egyezségi ajän|atát, amely az áIta|a koľábban bérelt
Budapest VIII. kerĹil et, 35527 12/ N7 4 hľsz-ú, Budapest VIII. kerĹilet, Baross u. 86. szźm alatt
ta\á|hatő, 49 m. alapterületú' önkormányzati tu|ajdonú, utcai bejáratű ftjldszinti nem lakás
célú helýség vonatkozásźlban felhalmozott _ a határozathozata| idopontjthaĺ 640.100'- Ft
bérletilhaszná|ati díj hźLtra\ék, valamint 106.57I Ft késedęlmi kamattartozás, <isszesen

746.67I, Ft összegű _tartozás rendezéséľe vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2014. március 17.

A döntés végrehajtástĺtvégzó szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét érintő döntésęk esetén javaslata a kozzététe| mőď1ára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. februär 28.
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