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Tisztelt Vaľosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság !

L Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

Az onkoľmĺányzat tulajdonĺít képezó Budapest VIII. keľůilet, 3654|'ĺ0lN1 hľsz-on
nyilvĺĺntaľtott, Ďudap..ivlil., Szóntkirátyĺ u. s. szźlm alatt talóůhatő,64fiŕ alapteľtiletíĺ,
utcai bejáľatu, pinceszinti nęm lakás célú helyiség bérlője volt ifj. Mikolay Géza eryénĺ
vállalkozó (székhely: 1086 Budapest, Szentkirályi u. 5., tevékenysége: víz-, gáz-, fiĺtés- és

légkondicionáló-szeľeIés) az 1992. november 11.én kelt, hataľozatlan időre szóló bérleti
szerzódés alapján. A helyiséget műhely céljarahasmá|ta. ovadékot a szerzódéskötéskor nem
ťtzeteĹt.

A helyiség az ingat|aĺ-nyilvántartásban ĺizlethelyiségként szerepel.

A volt bét|i5 a fenti helyiség kapcsán a bérleti díj fizetési közte|ezettségének nem tett eleget,
igy abér|etíszęrzodése2013. május 3I.napjarufelmondĺásrakeľĹilt. A helyiséget2D|3.június
03-{ín az onkormányzatiHźvkezeló Iroda munkataľsa binokba vette.

IĘ. Mikolay Géza k&elemmel fordult TrírsaságunlĺÍroz, aĺne|yben méltlínyosságból kéri a
20|3.januráľ 01-től felhďmozott béľleti díj hátralék elengedését, vďamint az eÍre az időszak'ra
szźtnított késedelmi kamat elengedését vagy csökkentését. A fenti műhely az 1800-as évek
őta a családja biľtokában vo|t, I947-ben államosítottĺík. 1948. őta bérelték űjra a helyiséget,
ahol tľađicionálisan, apźrőI fiura száIIó kisipaľi mesteľ tevékenységeket folytattak idĺíig.
YaL|akozásából ľokkant nyugdíja mellett volt bevétele, azoĺban azt betegségére való
tekintettel évekig szĹineteltetnie kellett. 20|f . november 26. és 20|2. december 10. között a
műhelyt színesfem tolvajok háľomszor feltöľték, és a folyó rendőrségi helyszínelés és

nyomozás miatt tudta csak a helyiséget 2013.június 03-án leađni.

Kérelméhez csato|ta a Nyugdíjfolyósító [gazgatőság rokkantsági ellátĺásaľól szóló jövedelem
igazoIáséú, mely szerint 20|5. januaľ 01-től az ellátź.s összege 55.715,- Ft. Nyilatkozata
szeľint egy lakásnak 50 %o-barlfulajdonosą továbbá a tulajdonában á11 egy Peugeot 306-os 13

éves személygépkocsi, amelyľe a ktizlekedéshez szĹiksége van, mert mozgáskoľlźÍozott.

Nyilvantaľtásunk szerint a Budapest VIII., Szentkirlílyi u. 5. szźm a|atti (hľsz.: 3654|lN1)
bérleményľe a20|5. maľcius 3l-i adatok szerint aza|źbbitartozás áll fenn:

Bérleti díj + Afa 138.522.-Ft



Késedelmikamat2009.0I.01-tő120I2.|2.3I-ig 8.684'-Ft
Késedelmi kamat 2013.01.01 -tő|20I3.12.3l.ig 29.893,.Ft
Késedelmi kamat 2014.01.01 -toI20I4.12.31-ig |4.754,-Ft
Késedelmikamat2015.01.01-től2015.03.3l.iq 3.498.-Ft
Osszesen 195.351,- Ft

Javasoljuk Ifi. Mikolay Géza egyéruvá|Ialkozó részére a fenti helyiségre 20|4. mĺáľcius 31-ig
felhalmozott |38.522'. Ft béľleti díj + 2009. januaľ 01.től 20|5. marcius 31-ig fennĺálló
56.829,. Ft késedelmi kamat, összesen ĺ95.35I,-Ft:nrtozás elengedését, tekintettel aľľa, hogy
a volt bérlő számottevő ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, továbbá jcivedelme
aLapjtn még ľészletekben sem tudná tartozását megťĺzetru a megélhetése veszélyeztetése
nélkĺil.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A kcivetęlésről való lemondás engedélyezése bérbeadói dĺĺntést igényel, amely döntés
megllozatalźnaaTiszteltBizottság jogosuIt.

ilL A döntés célja' pénzĺiryĺ hatása

A döntés cé|ja a kĺjvetelésről való lemondĺís, tekintettel aľľa, hogy a volt bérlő a tartozásźi
jĺivedelmi, vagyoni és szociális koriilményei miatt atartozást megfizeüri nem tudja. Atartozźls
válthatőanegy esetleges végrehajtasi eljaľĺĺs keľetében sem lenne rövidtĺívon behajtható, amely
jelentős költségekkel is járna.

A tartozás elengedése az onkoľmtnyzatra további k<iltséget nem terhel, mivel egyéni
véi|aLkozo esetén az onkoľmźnyzatnak adó, illetve adó módjaľa behajtható kötelezettsége
nem keletkezik.

A döntés péĺlaĺgyi feđezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályĺktirnyezet

A bérbeadói jogok gyakorlását az onkoľmźnyzattulajdonábanźl|ő nem lakás céIjaľaszolgáló
helyiségek bérbeadasĺĺnak feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) szźtmt Budapest Józsefuaľos
onkormányzati rendelet (továbbiakban RendeleĐ 2. $ (1) bekezdése alapjrán a Képviselő-
testiilet. a Rendeletben meghatfuozott feladat. és hatĺĺsköľ megosztás szerint
önkoľmrínyzatibérbeadói döntésre aYáĺosgazdálkodasi és PénziigyiBizottsźąát jogosítja fel.

A Budapest Józsefuarosi onkoľmtnyzat vagyonaĺól, vďamint a veľsenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszeľzési eljáľásának szabźiyuről szóló 6612012. CXII. l3.) szźlmíl
önkormányzati rendelet 2f. s (1) b) pontja alapjan a követelésekľől való _ részben vagy
egészben tiĺľténő _ lemondasru 20 millió Ft egyedi érté|<hatźng _ a Vaĺosgazđálkodĺísi és

Pénzijgyi Bizottság jogosult. 
^ 

(2) bekezdés b.) pontja szeľint a kĺivetelésľől való lemondĺís
akkor lehetséges, ha önkoľmźnyzati támogatĺísi feladatokat szo|gźl' (ideértve a szociális'
gyeľmekvédelmi okokból tcirténő követelés elengedést is)

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tartozás elengedésével kapcsolatos
đöntését meghozri szíveskedj en.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szÁmaVaľosgazdlálkodási és PénzĹigyi Bizottságíhatározat:

AYátosgazdálkodĺísi és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy lemond lfi. Mikolay Gézaegyéni
vtúIalkozőval szemben fennálló kĺivetelésérőI és hozzájáľul lfj. Mĺkolay Géza egyéni



vállďkozó által bérelt Budapest VIII. kertilet, Szentkĺľályĺ u. 5. szám alattí3654110lNt|.tsz-
Ĺl' 64 m2 alapteriiletrĺ, utcai bejaľatu, pinceszinti nem lakas célú helyiségre 20|5. miáľcius 31-
ig felhďmozott 138.522'- Ft béľleti díj + f009. januráľ 01-tő1 2015. miĺľcius 31-ig fennĺálló
56.829'- Ft késedelmi kamat, osszesen 195.351,. Fttntozźls elengedéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezeto igazgatőja
Határiđő: 20|5. május 1 8.

A döntés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Kisfa]u Kft
A lakosság széles körét éť'ntó d<intések esetén javaslata a közzététe| módjaľa

nem indokolt hirdetőtablan

Budapest, 2015. május 1 l.
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