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A napirendet nyílt ülésen kelltĺírgyalni.
A dcj nté s e lfo gad ás áh o z e gy szeru szav azattobb s é g s züks é ge s.

Ti sztelt Y źlr o sgazdtllkodási és P érrzĹigyi B izottság !

L Tényállás, és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A GNM Színitanoda Egyesülettel a NémethLász|ő Angol _ Testneve|ésTagozatos Általanos Iskola
2008. június 24. napon szerzodést kötött - hatáĺozatlan időtaĺtaÍnÍa - a Németh Utcai Általĺános
Iskola 330,67ĺm kiilcjn bejáratű, ftjldszinti, nem lakás céIjźna szolgźůő épületrész bérléséľe 245.688
Ft/hó bérleti díj ellenében. 2013. jarluźr |-jétóI az áItaltnos iskola fenntaľtására vonatkozőan az
onkormĺín y zat |ett a j o gutód.
A GNM Színitanoda Egyesület a 2013. febľuári és maľciusi bérleti díjat _ 2O13N0O93O,
20I3N0093I. sz. szźlmlók - a Péluugyi ügyosztály felszólítása ellenére nem ťĺzelĺe meg az
Önkormźnyzat részére. Az Egyestilet tź!ékoztatása szerint kezdeményezték a bérleti díj
csökkentését, azonban íľásos eľedmény nem született, ezéĺt estek késedelembe a bérleti díj
megfizetésével. Emiatt kérelmet nyújtott be, amiben az elmaradt béľleti dij 491.376 Ft összegét
ńsz|etťlzetés útjan kívlínja rendezni hĺíľom havi részletben.

il. A beteľjesztés indoka:

A GNM Színitanoda Egyesület bérleti szeruődése hosszú távra sző|. Az Eeyesületnek ezt
megelőzően nem volt tartozása, és az említett két szźlm|a kivételével rendszeresęn ťlzeti a bérleti
díjat. Ahátra|ék megfizetésére rész|etťtzetés engedélyezését kérte azEgyesület.

ilI. .Ą dtintés célja, pénzügyi hatása:

A részletfizetés engedélyezésével biztosítottá vá|ik, hogy az onkormanyzat kovetelése befolyik a
következő harom hónapban. Tekintettel a tartós bérleti szerzőďésre, javasoljuk ahátralék harom
havi részletben töľténő megťlzetésének engedé|yezését 163.792Ftlhő összegben.

IV. Jogszabályikłiľnyezetismeľtetése:

A döntés a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásaról szóló 6612012. (XII.13.) önkormányzatirendelet: 17. $ (1) bekezdésén alapszik.



Határozati javaslat

12014.év (.......hó.........nap). számll Varosgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági
hatźrozat..

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy a GNM Színitanoda Egyesiilet 491.376
Ft fennálló hátralékát harom egyenlő részletben, 163.]92 Ftlhó összegben fizesse meg 2014.
december I5., 2015. januáľ 15. és 2015. február 15. napjáig. Amennyiben nem ťlzeti meg az
Egyesület a részleteket hataľidőben, ahéftralék egyösszegben válik esedékessé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. februaľ 15.

A dĺjnté s vé grehaj tás źi v é gző szerv ezeti e gy s é g : P énzügyi Ü gy o sztá|y

A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététel móđjáľa
(megfelelőa|áhűzandő|): nemindokolt

Budapest, 2014. december 01.

hirdető táb]lźtn honlapon

?ĺ--:- (---_'
Pĺíľis Gyulané

lůgyosńá|yvezető

KÉszÍrprrp : Klsr.łLu JÖzspr.vÁnosl VAGYoNGAZDÁrrooo Kr.r.
LpÍRrn.: ToľH Al.ľĺa. I-łrÁscłzoÁ.rrooÁsl REFERENS
PÉNzÜcylFEDEZETET -./NEMIGÉNYEL,IGAZoLÁS: 

q.J.---.- ł*-_--_
JoclroNrRoI-I-: e&A

JóVÁHAGYTA:

2011 Üt[ 0 3

A VÁRoSGAZ ĺ ĺĺxóo ĺslÉs PÉtĺzÜcvl slzoľľsÁc


