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Tisztelt Y źrosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat egyszemélyes tulajdonában álló Bráľka Józsefuarosi Szíĺlházi
és Kulturális Nonprofit Kft. béľli az onkormĺányzattll|ajdonában álló

- Budapest V[I., Mátyás tét 4. szÍlm a|atti' 35I62lo/N54 hľsz-ú, 33 mf alapteľüleíĺ, utcai bejáratu
ft)ldszinti, és a 35I62/o/N57 hľsz-ú, 235 m2 alapterületÍí, a ftildszinti heýiségbőI megk<lzeúthető
pinceszinti nem lakás cé|jźra szolgáló helyiségeket a2010. április 23-źnke|t,2014. december 3l-i
éľvényes béľleti szerzodés a|apjźn. A bérlő a bérleti szerzodés megkötésekor 14.685,- Ft és
40.99I,- Ft nem kamatoző óvadékot ťtzetett, ami még nem került felhasználrísra.

- Budapest V[I', Rĺíkóczi út 59. szátm a|atti, 34628/o/N6 llrsz-il, |34 m2 alapteľületrĺ, udvaľi
bejĺáľatu ftildszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiséget a f006. decęmber 2I-én ke|t, 2009.
november 5-én a bérlő nevében töľtént vá|tozéls miatt módositott,2011. december 3l-ig érvényes
bérleti szerződés alapjĺán. Ú3 ueĺetĺ szeruődés megkötésére a bérleti díj tartozás miatt nem
kertilhetett sor. A bér|ő a helyiséget továbbľa is birtokában taľtja és haszľrźůja' A bérlő a béľleti
szerzodés megkdtésekor 90.000,- Ft nem kamatoző óvadékot ťlzetett, ami még nem keľiilt
felhaszrálásra'

A helyiségek a bérleti szerződés szerint ral<táĺozás céljara kerültek bérbeadásra, az ingat|an-
nyi|vźntartás adatai szerint raktátr és egyéb helyiség megnevezésűek.

A Báľka Nonproťrt Kft. a nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. töľvény 3. s (1) bekezdés 1.
pontjaszeľintźLt|álthatőszenlęzetnękminősül.

A Budapest VIII., Rákóczi tft 59. szÁm a|atti helyiség bérleti jogviszonya nem került rendezésre
tekintettel arra, hogy a tĺársaság főváľosi tulajdonba adása folyamatban volt. A helyiségekre fennálló
taľtozások rendezése az źtadás-átvétel során a Jőzsefvérosi onkoľmányzathoz befolyó bevételből
került volna ľendezésre. Tekintettel arra, hogy az áúadźs-éúvételre nem a tervezettek szeľint keľtil sor,
ezért a tartozás és a bérleti jogviszony rendezése szükséges.

II. A beteľjesztés indoka

A bérĺeti dij tatozás elengedéséhęz és a helyiség bérbeadásához bérbeadói döntés szükséges, amely
dö,ntés megjlozata|ára a Tisztelt Bizottság j ogosult.

Itr. Tényállási adatok

A Bárka NonproÍit Kft-nek az áitalra bérelt és használt helyiségekre 20L4. miáľcius 3l-ig az a|áhbi
tartozÁsai ál lnak fenn :

- Budapest V[I., Mátyás tér 4., 35162l0lV54 hĺsz-tl helyiség: bruttó 888.658,- Ft bérleti díj és
87.220,- Ft késedelmi kamat, összesen 975.878,-Ft,



- Budapest VIII., Mátyás tér 4.,35I62l0/N57 hrsz-,Ú helyiség: bruttó I.447.767,- Ft béľleti díj és
134.584,- Ft késedelmi kamat, összesen 1.582'351,- Ft,

- Budapest VIII., Rĺíkóczi t]t 59., 34628/0lN6 hľsz-ú helyiség: bruttó I.498.438,- Ft bérleti és
használati díj és237.903,- Ft késedelmi kamat, összesen I.736.34I,-Ft.

Az OPTEN cégnyilvrántaľtási rendszeľ szerint 20|4. máncius 2l. napjźtőtvégrehajtĺás van folyamatban
a tlírsaság ellen. A beszĺmolási kötelezettségének a cég eleget tesz.

A helyiségekľe jelenleg ťlzetendő bérleti és hasmálati díj:

- Budapest Vm., Mátyás tér 4., 35I62l0/N54 hrsz-tl helyiség: 38.087'- Ft + aĺa +
ktilönszolgáltatási díjak'

- Budapest VtrI., Mátyás tér 4., 35I62/0/N57 hrsz-tl helyiség: 62,775,- Ft + Ata +
különszolgáItatĺási díj ak,

- Budapest vm., Rrákóczi út 59. 34628/0/N6 hľsz-ú helyiség: 42,669,- Ft + p1ĺa +
különszolgáltatási đíjak.

A helyiségek utĺán az onkormányzatotterhelő közĺjs költség fizetési kötelezettség:

- Budapest VfiI., Mátyás tér 4.,35ĺ62/0/N54 iľsz-ú vizőrásheiyiség: 3.839,- Ft,

- Budapest VIII., Mátyás tér 4.,35I62l0/N57 hľsz-ú vízőráĺshelyiség: 10.854,- Ft,

- Budapest VIII., Rrákóczi ttt 59. 34628/0/N6 hľsz-ú helyiség: 20.133,- Ft.
A Budapest V[I., Mátyás tér 4. szźtm a|atti,35|62/0lN54 brsz-il,33 m2 alapterületÍĺ, utcai bejáľatű,
ftjldszinti helyiség ingatlan vagyon-kataszter szeľinti nyi|vántartási étéke: 4.867.000,- ľt. ĺ,
helyiségben végeni kívánt tevékenységhez tartozó (utcai bejráľatu helyiségben raktározás) 8 %-os
szorzőval számítottbérleti dija32.447,. Ft + Áfa.

A Budapest vm., Mátyás téľ 4. szźtm alatti, 35I62/0lN57 htsz-ű, 235 mf alapteľĺiletiĺ, ĺjnálló
bejfuatta| nem rendelkezi5 pinceszinti helyiség ingatlan vagyon-kataszter szerinti nyilvántaľtási éľtéke:
8.270.000'. Ft. A helyiségben végeni kívĺánt tevékenységheztartozó (raktĺáľozás) 6oÁ-os szotzőva|
szátmítottbérleti díja 41.350,- Ft + Áfa.

ABudapestV[I.,Rrákóczitlt59.szźtma|atti,34628l0lN6hrsz-ú, 134m2 alapteľületiĺ,udvaľibejráľatu
fřjldszinti helyiség ingatlan vagyon-kataszter szeľinti nyi|vántartźlsi énéke: 11.949.000'. ľt. e
!9lyĺ9ýsĘn végenń kívĺánt tevékenységheztartoző (taktáĺozźs) 6%o-os szotzőva| számítottbérleti díja
59.745,- Ft + Afa.

Iv. A döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk, hogy az onkoľmányzat a tulajdonában álló Bĺáľka Nonprofit Kft. által bérelt helyiségek
esetében mondjon le a bérlő által felhalmozott összesen bruttó 3.834.863,- Ft béľlęti és használati áíj'
459.707,- Ft késedelmi kamat, mind összesen 4.294.570'- Ft követeléséľől.

Javasoljuk tovźtbbá új bérleti jogviszony létesítését a helyisége|<ĺe határozat|an idótartamra' de
legfeljebb aBálrka Nonprofit Kft. fővríľosi tulajdonba adásĺínak napjáig a jelenleg érvényes bérleti és
hasná.Jati díj aknak me gfe lelő ö s sze gen.

Javasoljuk, hogy az új bérleti jogviszony létesítéséhez kapcsolódóan a mźr befizetett óvadékokat
fogadja el, és ne köte|ezze a bérlőt az ővadék hĺíľom havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegre
t<jľténő feltöltéséľe, valamint tekintsen el a bérleti szęrződés közjegyzői okiratba fogĺalt
kötelezettsé gvźůIalrő nyilatkozattal töľténő kiegészítésétől.

V. A diintés céljao pénzĺigyi haüĺsa

A bérleti đíj tartozás elengedése az onkormányzat szźmźra nem jelent többlet kiadást, mivel annak
rendezése vélhetóen a tulajdonos anyagi hozzájáru|źsával töľténhetne meg. Amennyiben az
onkoľmányzat a Báľka Nonpľofit Kft' részére túadná a tartozŕs megfiietéséhez ś'uk,ég.,
pénzeszközt,űgy atlhozktiltjn költségvetési fedezet biztosításfualenne szükség.

A hatźlrozati javaslatok elfogadása kedvezően befoýásolja az onkoľmányzat 2014. évi bérleti díj
e|őirátnvzatáú.



A bérleti díj taltozás elengedése és a helyiségek bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kłiľnyezet

A Budapest Józsefuĺíľosi onkoľmĺányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásĺíról szóló 66/2012. (X[.13.) ök. számú rende|et 22. $ (1) bekezdése alapján 

',Azonkormanyzat követeléséľől való ľészben vagy egészben történő - lemondásra és a kolišégvetési
szervet megillető követelésről való lemondáshoz való előzetes hozzátjára|ása
a) 20 millió Ft éľtékhatĺár feletti esetekben a Képviselő-testiilet,
b) 20 millió Ft egyedi éľtékhatíľig a Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
jogosult."

A Rendelet 22. 5 (2) bekezdése alapjĺán ,Az (L) bekezdésben meghatáľozott módon töľténő
követelésről való lemondás akkor |ehetséges, ha
a) a vagyonügylet vźrosgazdźikodási, intéznénygazdálkodási vagy a Magyarorczág helyi

önkormiányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXD(. torvényben meghatĺározottkozfe|adatokat szo|gá|,
vagy

b) önkoľmányzati tĺámogatási feladatokat szo|gźi (ideéľtve a szociális, gyeľmekvédelmi okokból
történő követelés elengedést is) vagy

c) az önkormĺányzati e;élok- és fcladatok- ellátását szo!gáija.,,

Az onkormźnyzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásĺának feltételeiľől
szs|ő 35/2013. (VL 20,) szźtmű önkoľmĺányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a
rendeletben meghatźrozott feladat- és hatĺáskör megosztás szeľint _ önkoľmányzatibérbeadói döntésre
a Y źrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 12. $ alapján a bérleti szerződést határozott, és határozatlan időľe lehet megkötni. A
bérbeadĺís időtartamának meghatĺáľozźlsźnéú a bérlő igényét is méľlegelni kell.

A Rendelet 13. $ (4) c) pontja a|apjźtn a szerződésthatźrozat|an időľe lehet kötni, kĹilönösen, ha béľlő
kéri és nem ellentétęs az onkormányzat érdekével, vagy ha bérlő ugyan ezt nem kéri, de az
onkoľmĺíny zatnak ez áll érdekében.

A Képviselő-testĺilet 24812013. (VI. 19.) szátműhatáĺozatának7. pontja a|apjźn a helyiségbér a|apjáłu|
a helyiségeknek a batározat és a képviselő-testiilet mźs hatfuozata szerint a|<En|izźit beköltözhető
foľgalmi értéke szolgál. Ahatźrozat 8. pont alapjźn azltcai bejráľatu fijldszinti helyiségben végzett
rul<tźt ozási tevékenysé gh ez tarto ző szor ző 8 oÁ, míg e gyéb es etekben 6 %.
A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|ap1án a leendő bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni. A
Rendelet 14. $ (4) bękezdése a|apjźn a hatráskörrel ľendelkező bizottság jogosult a (2) bekezdés
szerinti óvadék összegének mérséklésére.

A Rendelet 17. $ (5) bekezdése a|apján aközjegyzói okiratot az alźhbi esetekben nem sziikséges
elkészíttetni:
a) Ingyenes vag7ĺkedvezményes bérbeadás esetén, ha a bérleti díj AFA nélki'ili havi összege nem éri

el a 20.000,- Ft-ot,
b) A fizetendő bérleti díj nem haladja meg a helyiség után tulajdonosként ťlzetett közös és eryéb

költségek havi összegét,
c) AYénosgazgálkodási és Pénzügyi Bizottság egyedi döntése a|apjan.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a beálló-helyek bérbeadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozatl javas|at

... ..../2014. (. .. ....) szźműYárosgazdátlkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzź|áral a Budapest VIII., MĺĹtyás tér 4. szám a|atti 35762/olN54 tasz-il, T ÍIŕ alaptertiletű
nem lakás cé|jźna szo|gá|ő helyiség hatfuozat|an időre, de legfeljebb a Bárka Nonprofit Kft.



fővárosi tulajdonba adásáig töľténő béľbeadásához 30 napos felmondási idővel ral<tźttozés
tevékenységre 38.087,- Ft/hĺó + Áfa béľleti + külön szo|gźitatási díj mellett a Báľka Józsefuáľosi
Színházi és Kultuľális Nonprofit Kft. ľészéľe.

f , az ővadék métékét a35/2013. (VI. 20.) szźmű Budapest Józsefuĺáľosi onkormányzati rendelet 14.

$ (4) bekezdése alapjĺán amárbeťlzetett óvadék összegére mérsékli.

3. az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljĺára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35/2013. (VI. 20.) szÁmű Budapest Józsefuáros onkoľmĺányzati rendelet 17. $
(5) c) pontja a|apjźtn eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kötelezęttségvállaló nyi|atkozat
megtételétől egyedi döntés a|apján.

4. a Bárka Nonpľoťrt Kft. által a Budapest vilI'' Mátyás tér 4. szátm alatti, 35I62/0lN54 hrsz-Íl
helyiségre felhalmozott, az űj bérleti szerződés megkötéséig fennálló, 2014. mátrcius 31-ig
888.658'- Ft összegíĺ bérleti díj követeléséľől, és annak késedelmi kamatĺáľól lemond.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014, źlpri1lis 24,
A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét ér'Íltő döntések esetén javaslataakozzététe! módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblĺín honlapon

....,..120|4. (.......) szátműYźltosgazdátlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźĄaru| a Budapest VIII., Mátyás tér 4. szźm a|atti35L62/0lN57 hľsz-li, 235 m2 alapterülehĺ
nem lakás cél'jźna szolgáló helyiség hatfuozat|an időľe, de legfeljebb a Bźrka Nonprofit Kft.
főviírosi tulajdonba adásáig töľténő bérbeadásrához 30 napos felmondási idővel rak<tźrozás
tevékenységre 62.775,- Ft/hó + Á.fa béľleti + külön szo|gźůtatźsi díj mellett aBár|ra Józsefváľosi
Színházi és Kultuľális NonpľoÍit Kft. részére.

2. az óvadék mértékét a35/20I3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuaľosi Önkormrányzati rendelet 14.

$ (4) bekezdése alapjrán amźlrbęťtzetętt óvadék összegéľe mérsékli.

3. az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljĺíra szo|gźl|ő helyiségek bérbeadásrínak
feltételeiről sző|ő 35/2013. (VI. 20.) szźm,ű Budapest Józsefuáros Önkoľmányzati ľendelet 17. $
(5) c) pontja a|apjátn eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségĺáúla|ó nyi|atkozat
megtételétől egyedi döntés a|apjźtn,

4. a Bárka Nonproťlt Kft. által a Budapest vm., Mátyás tér 4. szźtm a|atti,35I62l0/N57 tlĺsz-ű
helyiségre felhalmozott, u ttj bérleti szerződés megkötéséig fennálló, 2014. március 31-ig
|.447 .767,- Ft összegÍĺ bérleti díj követeléséről, és annak késedelmi kamatráľól lemond.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőja
Hatráľidő: 2014.ápri|is24.
A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjráľa

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

... ..../2014. (... ....) szźlműYárosgazdátlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźryúgy dönt' hogy

1. hozzájárul a Budapest VIII., R.íkóczi út 59. szźtm a|atti 34628/0/N6 hľsz-ú, I34 m2 alapteľülehĺ
nem lakás cé|jfua szo|gáúó helyiség határozat|an időľe, de legfeljebb a Bĺáľka Nonprofit Kft.
fővárosi tulajdonba adásáig tĺjľténő béľbeadásrához 30 napos felmondási idővel ra|ętátozás



tevékenységre 42.669'- Ft/hó + Afa béľletĺ + külön szolgáltatĺási díj mellett a Báľka Józsefváľosi
Színháai és Kultuľális NonpľoÍit Kft. ľészére.

2. az óvadék méľtékét a35/20I3. (VI. 20.) szátmű Budapest Józsefüárosi onkoľmányzati rcnde|et 14.
$ (4) bekezdése alapján amźrbeťlzetett óvadék összegére mérsékli'

3. az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|géúő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről sző|ő 35l20l3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuiáľos Önkormrányzati ľendelet 17. $
(5) c) pontja a|apjźn eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
megtételétől egyedi döntés a|apjźn.

4. a Bráľka Nonpľofit Kft. által a Budapest vm., Rákóczi tĺ 59. szźm a|atti, 34628/0/N hľsz-ri
helyiségľe felhalmozott, u űj bérleti szerzódés megkötéséig fennálló, 2014, mfucius 31-ig
I.498.438,- Ft összegű béľleti díj kö,veteléséről, és aĺnak késedelmi kamatáľól lemond.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. áryri|is24.
A döntés végľehajtĺását végző szewezeti erység: Kisfalu Kft.
A lakosság széIes köľét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjĺáľa

nem indokolt

Budapest, 2014. április 1 l '
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