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Város gazdálko dási és Pénzii gyi Bizotts á g v éIńény ezi tr
trHumánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi

Határ ozati j av as|at a bizottsáe számáÍ a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
mestársvalását.

javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|oterjesztés

Tisztelt KépvÍselő-testület!

A Képviselő.testiilet a 30120|3. (II. 06.) szátmű határozatźnak 2. pontjátban felkérte a Kisfalu Kft-t,
hogy készítsen beszĺĺmolót azokľó| a gazdáúkodó és civil szervezetekről, akik a nemzeti vagyonról
szőlő 20|1. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 18. $ (2) bekezdésében foglaltak alapján a
Kisfalu Kft. felszólítĺásáľa sem nyilatkoztak arľól, hogy 3.$ (1) bekezdés l. pontja szerint źt|źthatő
szervezetnek minősülnek-e vagy senr. A Képviselő-testiilet a |latározat 4. pontjában kéľte annak
megjelölését is, hogy mely szeľvezetek esetén telt már el a nyilatkozattétel hatĺáľideje, és melyek
esetében nem.

A jelen előterjesztésben azokró| a szervezetekről kéľt a Tisztelt Képviselő-testiilet beszámolót,
amelyek esetében a cégnyilvántaľtźts źttvizsgátlását követően megállapításľa keľült, hogy kültrldi
székhelyÍĺ cég a tulajdonos. Ezen cégek esetében a cégnyi|vźtntaľtásból egyértelmiĺen nem źi|apítható
meg, hogy a külft'ldi székhelyiĺ cégben nincs-e olyan tulajdonos, amelyik nem az EU-ban lévő
székhelyű cég, azaz a tulajdonosi szerkezete nem vezethető vissza magĺĺnszemé|yig.Ezen cégeknek
nyilatkozniuk ke|| az áLtlráthaósegről, meľt a magyar cégnyi|vźntartásból nem állapítható meg az
źú|źthatőság.
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A mellékelt tá!Ď|ázat tarta|mazza azon gazdźńkodó és civil szervezetek adatait, akiknek a nyi|atkozata a
február l5-ig nem érkezettvissza.

osszesen 26 db civil szervezetnek küldtĺink ki nyilatkozattételre t<jrténó felhívást, melyből első körben
12 db nyilatkozott. A fennmaradó 14 db civil szervezet közül idő közben 3 db nyilatkozatabeérkezett,
I db szprvezet idő kcĺzben bérleti szerzódést módosított, igy a szerződés a|áírásával nyilatkozott, 10 db
pedig még mindig nem nyilatkozott. A visszaérkezett nyilatkozatokban kivétel nélkül aľról
nyilatkoztak a civil szervezetek, hogy źt|źtható szervezetnek minősülnek.

Összesen 14 db gazdáúkodő szervezetet kértiink fel nyilatkozattéte|re arról, hogy cégük źLt|źlthatő

szervezetnek minősül-e, illetve az ingat|an esetleges hasznosításában cégĺ'ikkel közvetlen vagy
közvetett módon jogviszonyban ái|ő harmadik fel megfele|-e az źút'áthatő szeÍvezet törvényi
feltételeinek, melyből első körben 4 db tett nyilatkozatot.

A fennmaradó l0 db gazdálkodő szervezetbő| 2 db nyilatkozata idő közben beéľkezett, 8 db még
mindig nem nyilatkozott. A visszaérkezett nyilatkozatokban kivétel nélkül anó| nyilatkoztak a cégek,
hogĺ át|áthatő szerv ezetnek minősülnek.

Tekintettel arra, hogy ezen szeÍyezeteket atźĄékoztató levélben levelĹink kézhezvéte|étől számított 15

napon belül szólítottuk fel anyilatkozattételľe és a nyilatkozat visszaküldésére, a kitűzött hatźtriđő mźr
minden szervezet esetében lejárt.

Azokat a szervezeteket, akik a mai napig nem ktildték meg a nyilatkozafukat, ismételten felszólítjuk a
nyilatkozattételre.

Tekintettel arra, hogy a 17. $ (1) bekezdés alapján a tĺiľvény hatálybalépését megelőzóen jogszeľiĺen és
jóhiszemíĺen szerzettjogokat és kötelezeffségeket e töľvény rendelkezései nem érinthetik, és a Törvény
nem ír elő jogkövetkezméný a l8. $ (2)bekezdésben megfoga|mazott kötelezettség elmulasztźsáért, a
nem nyilatkoző jogi személyek és civil szervezętek bérleti jogviszonya a továbbiakban is fennmarad.
A 17. $ (1) bekezdés alapján ,,...AZ e töľvény hatálybalépése előtt létľejótt szerződések időtartamának
e törvény hatĺílybalépését követően történő meghosszabbítása új jogviszony létesítésének minősĹil,
kivéve a 6.$ (8) bekezdésében, a 11. $ (10) bekezdésében, valamint a 12. $ (3) bekezdésében
me ghatźr ozott eseteket.''

6. $ (8) bekezdés: ,,Az o|yan - pźiyáľ;at a|apján megkötött - szerzódés, amelynek nemzeti vagyon a
tźtrgya, apá|yźaati kiíľástól, illetve a nyeľtes pźiyźnattő| eltérő taľtalommal nem módosíthatő, kivéve a
szerzódésidőtaľtama jogszabálybanmeghatźnozottmeghosszabbításźtnakesetét.''

11. $ (10) bekezdés ,,A. ĺemzeti vagyon hasznosításaľa vonatkozó szerzódés csak teľmészetes
személlyel vagy źú1.álthatő szer,łezetíel köthető. A hasznosításra irányuló szeľződés hatirozat|an vagy
legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, ame|y időszak egy alkalommal legfeljebb 5 éwe|
meghosszabbító abban az esetben, ha a hasmosításra jogosult valamennyi kötelezettségét
szerzódésszeľűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szeľinti kor|túozźts nem vonatkozik az
állammal, költségvetési szeľwel, ö'nkormányzattal vagy önkoľmányzati tarsulással kötött
szerződésre.,,

12. $ (3) bekezdés ,,Az źilam és a helyi önkoľmányzat a kizárőlagos gazdasági tevékenysége
gyakorlásának időleges jogát, a @).(I2) bekezdésben megllatfuozottak kivételével kizźró|ag
koncesszió útján, külön törvényben szabźiyozott módon engedheti átt. A kizttrőlagos gazdasági
tevékenységek köztil az (|) bekezdés d)' és h)-j) pontja esetén az áůlam, a (f) bekezdés a)-b)' d)-e)
pontja esetén a helyi önkoľmányzat a nemzeti vagyon |étrehozásźfi és miĺködtetését vagy kizźtrőlag
annak működtetését engedheti źt e tdrvény rendelkezései szerint. A koncesszióról szóló törvény
szerinti koncessziós szerződés határozott időtaĺamľa köthető, amelynek leghosszabb ideje harmincöt
év. Az ágazati t<ĺrvény megengedheti külön páiyźnat kiírása nélkül a koncessziós töľvény szeľinti
koncessziós szerződés egy alkalommal - eredeti időtaltamának legfeljebb felével - töľténő
meghosszabbitásźú abban az esetben, ha a koncesszióba vevő és a koncessziós Lársaság valamennyi
kötelezettségét szerződésszeríĺen, késedelęm nélkül teljesítette. A kö'zbeszerzésekről szóló töľvény
szerinti építési, illefue szolgáltatási koncessziő a nemzęti vagyon tekintetében hatźlrozott idóre,
legfeljebb 35 évre adható.''



Legközelebb - eltérő jogszabźůyi rendelkezés hiányában _ a bérleti szerzodés esetleges módosítasakor
vagy a jogviszony meghosszabbításakor nyilatkoztathatók le arról, hogy megfelelnek-e a Törvény 3. $
(1) bekezdésében foglaltaknak. Amennyiben ez alkalommal beigazo|ódik, hogy a Törvény a|apjźn
nem lehetnek önkoľmányzati tulajdon bérlői, tlsy i,j jogviszony létesítéséľe vagy a szerződés
nródosítására nem kerülhet soľ.

A hatźrozatlan idejÍĺ bérleti jogviszonnyal rendelkezó bérllők esetében mivel a bérleti jogviszony
meghosszabbítása kizárt, csak a szerződés módosítása alkalmával lenne lehetőségĹik nyilatkozatot
tenni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testĺiĺetet, hogy a beszámolóban foglaltak elfogadni szíveskedjen.

Ilatáľozati iavaslat

. év (...hó.... nap) számú Képviselő-testületi hatźr ozat:

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Kisfalu Kft-nek
szeľvezetekrő| szóló beszĺámolót elfogadja.

Fele|ős: Kisfalu Kft. tig1ľezető igazgatőja
Határidő: 2013. március 6.
A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. februáľ 18.

az źń|áthatőságről nem nyilatkozó

Tisztelettel:

/ôłoĄ10.c-
Kovács Ottó

Úrwezeto isazsatő
,L'..-.--

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:
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MelIéklet:
osszefoglal ő az źLtlláúhatósági nyilatk ozattéte|re felkéľt szervezetekr ő| 20|3 . februrár 1 5-ig



Givil szervezetek

Sorszám

1

osszefogtalÓ az átláthatÓsági nyilatkozattétetre felkért szervezetekłö| 2013.februáľ 1S-ig

corvinus Román MĹĺve|Ődési és
Tudományos Esé|yegyen|Őségért
EqvesĹiIet

2

Bérló neve

EurTpai Sors-Társak KÖzhasznrj
EgyesĺjIete

3

4

Fiata| Üvegmĺjvészek Egyestj|ete

Interku|turá|is Párbeszéd KÖzhasznÚ
A|apítvánv

5

6

JÓzsefuárosi Keresztény Egyesil |et

Magyarországi GÖrÖgÖk Ku|turális
EqyesĹiIete

7

Bérlemény címe

Magyarország i Karma-Kagytj pa
KÖzÖsség

I

Jlzsef u. 34

MuroPhra|-Tesfuére Cigány-Magyar
Eovestllet

9

Dobozĺ u. 7-9.

Nagycsaládosok Jlzsefu árosi
Eqyestilete

10

Práter u. 65

Elhelyez-
kedése

Phra|ipe FĹigget|en Cigány
Szervezet

Víg u.28.

utcai
fÖ|dszint

11

l||és u.36.

Alapte-
rüilet

12

udvari
fô|dszint

.'Reményi Ede'' Cigány SzÖvetség

Baross u.41.

13

utcai
alaqsori

Szakja Tasi CsÖ|ing Buddhista
Eovestilet

Ertesités
átvételének
idóoontia

Baross u. 80

14

utcai
fÖldszint

Szigony-Útitárs Nonprofit Kht'

16

Tisztviselóte|epi onkormányzati
Egyesulet

Bauer S. u. 4

utcal
|Ö|dszint

2012.12.27

159

Ká|vária tér 22'

l.emelet

Nyilatkozat-
tételihatáridó

58

2012.12.27

udvari
ftldszint

2013.01.15.
nem kereste

TavaszmezŐ u. 6.

33

utcai
fÖldszint

160

2012.12.27

Szi|ágyi u. 1/B.

2013.01.11

utcai
fÖ|dszint

157

2012.12.27

Pá| u. 3.

2013.01.11

2013.01.16.
nem kereste

1.sz. mel|ék|et

Baross u.112.

nem kÜ|dte vissza a nyi|atkozatot

31

l. emeleti

B|áthy o. u. 15'

Megjegyzés

2013.01

2012.12.28

25

utcai
fÖ|dszint

nem kÜ|dte vissza a nyi|atkozatot

2013.01.11

nem kuldte vissza a nyilatkozatot

2013.01.08

57

ll.emeleti

.11

2012.12.27.
nem kereste

ny!|atkozat idók zben beérkezett,
átláthatÓ szervezet

udvari
fÖ|dszint

132

nyilatkozat idókÖzben beérkezett,
át!áthatÓ szervezet

2013.01.11

utcai
ftldszint

25

nem kuldte vissza a nyilatkozatot

2013.01.23

2012.12.27
nem kereste

idókÖzben a bérleti szezódés
mÓdosítást megkÖtÖtte, amelyben
nvilatkozafof ŕeff

151

193

2013.01.16

nyilatkozat idókÖzben beérkezett,
átláthatő szervezet

132

2012.12.27

nem kĹi|dte vissza a nyi|atkozatot

2013.01.15.
nem kereste

nem |ett kikÜ|dve a |evé|a TavaszmezŐ
u. 6. sz. a|atti ingat|an hasznosításáva|
kapcso|atos egyeztetés miatt

2013.01.31

2013.01

nem kÜ|dte vissza a nvilatkozatot

nem ktildte vissza a nvilatkozatot

.11 nem ktrldte vissza a nvilatkozatot

nem kÜ|dte vissza a nyi|atkozatot

2013.02.22



Gazdasági társaságok

Sorszám

1

2

AzÚR VEGYSZER Kft.

osszefog!a|Ó az átláthatÓsági nyilatkozattéte|re felkért szeľvezetekrö|2013.február 1S.ig

3

Best Business StÚdir Kft.

Bér|ó neve

4

Catellus Hungary Kft.

5

6

UASSLEN KTt

Europart Hunqária Kft.

7

Leontex Kft.és Agrofresh Zrt.

I
Kegyelet Kft.

I

Bér|emény címe

Music World Kft

10

Pharmaholding Kft.

JÓzsef krt. 65.

Telecus Kft.

Jlzsef krt. 52-56

Vas. u. 14. és 18.

Elhelyez-
kedése

Mária u. 5

utcai
fÖ|dszint

)ankl u. 34.

Losonci tér 6.

utcai
ftldszint

Alapte-
rület

JÓzsef krt. 49

udvari
ftldszint

JÓzsef krt. 59-61.
Harminckettesek
tere 2.

Ertesités
átvéte!ének
ir|ónanfia

utcai pince
teremoarázs

517

utcai
fÖ|dszint

Te|eki L.tér 7.

172

2013.01.04

utcai
fÖ|dszint

96+27

Nyilatkozat-
tételihatáridó

2012.12.27

.emelet
utcai
fÖldszint

89

2013.01.07

utcai
fÖ|dszint

2013.02.02

155

2013..01 .19

2013.01.14

2012.12.27

53

2013.01.11

249

2012.12.27

nyi latkozat idókiizben beérkezett,
ät|átható szenrezet

2013.01.22

163

2012.12

97+44

2013.02.17

1'sz' me||ék|et

nem kÜ|dte vissza a nyi|atkozatot

2013.01.09

2013.01

Megjegyzés

2013.01.11

27

nem ku|dte vĺssza a nyi|atkozatot

2013.01.16

29
nem kuldte vissza a nvilatkozatot

2013.01.11

nem kuldte vissza a nvilatkozatot

2013.01

nem ktrldte vissza a nyilatkozatot

2013.01.2Ą

nem kÜ|dte vissza a nyi|atkozatot

.1

2013.01.31

1 nem l(Ĺl|dte Vlssza a nvl|atKozatot

nem kĹl|dte vissza a nvi|atkozatot

nyi|atkozat idóktizben beérkezett,
átláthatő szeľvezet

2013.02.22


