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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. szeptember 23-i üléséľe

Tárgy: Báľka Józsefváľosi Színház és Kultuľális NonproÍit KÍt tĺľtozís elengedési kérelme a
Budapest VIII. kerĺilet, Rákóczi út 59. és Mátyĺĺs tér 4. szálm (f helýség) alatti
önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyĺségek vonatkozásában

Előterjesztő: Józsefuźtrosi Gazdtllkodási Központ Zrt.Kovács,oĺó vagyongazdá|kodási igazgatő
Készítette: Kubánka-BeľghammerPetrareferens
A napirendet nyilvános ülésen kell targyalni
A döntés elfo gadásáh oz e gy szerú szav azattobbs é g szüksé ge s

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Barka Józsefuáľosi Szíĺlhéľ'i
és Kulturálís Nonprofit Kft. bérelte, jelenleg haszntijaaz onkormányzattulajďonában álló

. Budapest VilI', Mátyás tér 4. szám a\attí,3516210lN54 hrsz-ű,33 mz alapteľületű, utcai bejźnatí
ťoldszinti, és a 3516210lN57 llrsz-il,235 m" alapterületrĺ, a ftjldszinti helyiségből megközelíthető
pinceszinti nem lakás cé|járaszolgá|ő helyiségeket af0l0. április 23-tĺnke|t,2014. decembeľ 31-í
érvényes bérleti szerzódés a|apjźn. A bérlő a bérleti szerzodés megkötésekor 14.685,. Ft és

40.99I,. Ft nem kamatoző óvadékot ťlzeteti, ami még nem került felhasználásra.

- Budapest VIII., Rákóczi tlt 59, szźlm a|atti, 34628lOlN6 hĺsz-ú, I34 m2 alaptertiletű, udvaľi
bejźtratű fijldszinti nem lakás cé|jára szo|gá|o helyiséget a f006. decembeľ zl-én kę|t, 2009.
novembeľ 5-én a béľlő nevében toľtént vá|tozás miatt módosított, 201 1 . decembeľ 3 l -ig érvényes
bérleti szerzódés a\apján. Úi uerletĺ szerzi5dés megkötésére a bérleti dij tartozás miatt nem
kerülhetett sor. A béľlő a helyiséget továbbra is bitokában taľtja és haszná|ja. A bérlő a bérleti
szerzodés megkötésekor 90.000,- Ft nem kamatoző óvadékot ťlzetett, ami még nem került
felhasználásra.

A helyiségek a bérleti szerződés szerint raktározás cé|jára kęľĹiltek bérbeadásľa, az ingat|an-
nyl|vántartás adatai szerint raktár és egyéb helyiség megnevezésűek.

A Budapest Vm., Rákóczi út 59. szám alatti helyiség bérleti jogviszonya nem került rendezésľe
tekintettel arra, hogy a társaság fóváľosi tulajdonba adása folyamatban volt. A helyiségekre fenĺálló
tartozások rendezése az źúadás-áfrétel soľán a Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzathoz befolyó bevételből
kerĺilt voLna rendezésre. TekinteItelana,hogy azátadás-átvételľe nem a tervezettek szerint került sor,

ęzért atartozás és a bérletijogviszony ľendezése vált szükségessé.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyí Bizottsźĺg 40812014. (IV.17.) szźtmu határozatźlban hozzájáru|t a
fenti helyiségekhatźrozatlan időľe, de legfeljebb a Báľka Nonpľofit Kft' fóvárosi tulajdonba adasáig
töľténő bérbeadásához 30 napos felmondási idővel a Budapest VI[., Mátyás tér 4. szám a|atti
35162ĺ0lN57 hrsz-u helyiség vonatkozásában 62.775,- Ft/hó + Afa bérleti + ktilĺjn szo|gá|tatási ďíj

mellett, 35I62/O|N54 hrsz-u helyíség vonatkozásában 38.087,- Ft/hó + Áfa bérleti + ktilön
szolgáItatźsi díj mellett, a Budapest V[I., Rákóczi út 59. szám alatti 3462810lł6 hrsz-ú helyiség
vonatkozásában4f .669,- Ft/hó + Afa bérleti + ktitön szo|gá|tatźsi díj mellett.

A Bizottság lemondott továbbá a fenti helyiségek f0I4. március 3l.ig ferľrálló követeléséről, amely a
Budapest VI[., Mátyástér 4. szćlma|atti,3516210lN57 hrsz-tl helyiség vonatkozásábanI.447.767,-Ft
bérleti díj, a Buđapest VIII., Mátyás tér 4' szám alatti,35|6210lN54 hĺsz-ú helyiség vonatkozásában
pedig 888.658,- Ft bérleti díj, a Budapest VIII., Rákóczi út 59. szám a|atti, 34628l0lV6 hrsz-íl
helyiség voĺatkozásźĺban I.498.438,. Ft béľleti díj,valamint ezen összegek késedelmi kamataiľól.

A fenti helyiségeket jogcím nélkiil haszĺá|1a.



A Táľsaságn ak ahaszná|t helyiségekľe 2015 . szeptember 30-ig az a|ábbi tartozásaí állnak fęnn:

- Budapest VI[., Mátyás tér 4,,35I62l0lN54 hľsz-ú helyiség: bruttó 816.215,- Ft béľleti/hasznáIati

díj és 60.614,- Ft késedelĺni kamat, cisszesen 876.8f9,-Ft,

- Budapest Vm., Mátyás tér 4., 35I62l0lN57 hĺsz-ű helyiség: bruttó I.3I7.872,- Ft
bér|etihasznáIati dij és 98.417 ,- Ft késedelmi kamat, ĺisszęsen I .416,289 ,- Ft,

. Budapest V[I., Rákóczi 1Í 59 ,, 3462810l N6 hľsz-ú helyiség: bruttó 1 .006.941,- Ft használati díj és

190.369,- Ft késedelmi kamat, összesen 1.197.310,. Ft.

A helyiségekľe jelenleg fizetendő díj:

- Budapest VIII., Mátyás tér 4., 35162/olN54 hrsz.ű helyiség: 38.087,- Ft + Áfa haszná|ati dij +

ktilönszolgáltatási díj ak,

- Budapest VIII.' Mátyás tér 4',35|62lOlN57 hrsz.il helyiség: 62.775,- Ft + Afa haszĺáIatĺ díj +

ktilönszolgáltatási díj ak,

- Budapest VIII., Rákóczi tlt 5g',34628lolN6 hľsz-ú helyiség: 4|.967,- Ft + Afa használati díj +
ktilönszolgáltatási díj ak.

A helyiségek után az onkormányzatotteľhelő kĺjzös k<jltség ťrzetési kötelezettség:

- Budapest VilI., Mátyás tér 4.,3516fl0lN54 hrsz-ú vízőrts helyiség: 4.79I,-Ft,

- Budapest VIII., Mátyás tér 4.,35162ĺ0lN57 hĺsz-ú vizőrás helyiség: l1.938,- Ft,

- Budapest VIII., Rákóczi tlt 59.3462810lł6 hľsz-ú vizőrts helyiség: 19.196'- Ft.

A Bárka JózsefuárosiSziĺlházi és Kulturális Nonprofit Kft. (székhely: 1082 Budapest, Üllői rit 8z.'
cégjegyzékszttm'. 0I 09 920486, ađőszźtm Í81'55923-2-42) képviseletében Bozsik Istvan 2015.

szeptember 02-án kéľelmet nyújtott be Tarsaságunkhoz, ame|yben kérelmezte a cég teljes tartozásźnak
elengedését. Kéľelmében előadja,..hogy az onkormtnyzattó| kapott 178,9 MFt támogatást már
felhasználták, jelenleg csak az Ônkormányzattól kapott pótbefizetések állnak rendelkezésükre,

amelyből azonban a további szá||itói kötelezettségüket, valamint még ez évben felmerĹilő fenntaľtási

költségeiket kell fedęzniük.

Kéľelmében leírja, hogy aBźrkaNonprofit Kft a Budapest VIII., Rákóczi ít 59. szám alatti helyiséget

kiürítette, aztvisszak'ĺvánjaadni. A helyiség biĺtokba vétele folyamatban van'

A Bárka Józsefuáľosi Sziltházi és Kulturális Nonprofit Kft. váľhatóaĺ 2015, december 3I. napjáíg
összęolvad a Józsefváros Köztisségeiért Nonprofit ZrI-ve|. A Budapest VI[., Mátyás tér 4. szám aIatti

helyiséget a Bárka Nonpľofit Kft. irattárkéĺthasznźija. Az összeolvadás után szeretnék a helyiséget a
JKN Zrt-nek, mint jogutódnak átadni, ahol továbbrais aziratanyagaikaÍ' kívánják tárolni.

Az OPTEN cégnyilvántaľtási rendszer szerint 2014. máĺcius 21., valamint 2015. július 06. napjátő| f
végrehajtás van folyamatban a társaság ellen. A beszámolási k<jtelezettségének a cég e|eget tesz.

ABárkaNonprofitKft. anemzeti vagyoľľól szőIóf0I1. évi CXCVI. törvény 3.$ (1) bekezdés 1.

pontj a szerint źÍ|árhaó szeľvezetn ek m inő sti l.

Javasoljuk, hogy az Önkorrnányzat a tulajdonában áIIó Bárka Nonprofit Kft. áltat haszĺźit helyiségek
esetében mondjon le a felhalmozott, összesen bruttó 3'I4I.0f8,. Ft béľleti és használati díj, 349.400,-

Ft késedelmi kamat, mindösszesen 3,490.428,- Ft követeléséľól, tekintettel arra, hogy a Bárka
Nonproťrt Kft.nek nem áll fedezet a rendelkęzésre a Íartozás megfizetésére, azt csak az Onkormányzat
részéro| biztosított további pénzeszközökből tudná kiegyenlíteni. Ennek ételmében a követelésről
való lemondás az onkormányzat érdeke.

II. A beteľjesztés indoka

A kovętelésről való lemondás engedé|yezése bérbeadói döntést igényel, amely döntés meghozata|ttra a

Tisztelt Bízottság j ogosult.



III. A döntés célja, pénziigyi hatása

A követelésről való lemondás az onkormányzat számára nem jelent többtet kiadást' mivel annak
rendezése vélhetóen a tulajdonos anyagi hozzájáru|źlsával történhetne meg. Amennyiben az
onkormányzat a Bárka Nonproťrt Kft' részére átadná a tartozás megťlzetéséhez szükséges
péĺueszközt, llgy ahhoz ktil<jn költségvetési fedezet bińosittsára lerľre szükség.

A d<jntés pénzllgyi fedezetet nem igényel.

A'hattrozati javaslat elfogadása negatívan befolyásolja az onkormányzatbér|etidíj bevételét.

rV. Jogszabályi ktirnyezet

A bérbeadói jogok gyakorlását az Önkormáĺyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljáľa szo|gá|ő

helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros
onkoľmányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. $ (l) bekezdése a|apjźn a Képviselo-testtilet. - a

Rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosfás szerint _ önkormányzatíbérbeadói döntésre
a Y ár o s gazďálkodá si és PénzĹigyi Bizottságát jo go sítj a fel.

A Budapest Józsefuáľosi Önkormányzat vagyonárőI, va|amint a versenyeztetés és a helyi kciltségvetési
szervek beszerzési eljárásának szabá|yairől szó|ó 6612012. (xII' I3,) szźlmu önkormányzati rendelet
22. $ (1) b) pontja a|apján a követelésekľől való - részben vagy egészben töľténő - lemondásra 20

millió Ft egyedi értét'hatáig - a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult. A (2) bekezdés
szeľint a követelésről való lemondás akkor lehetséges' ha

a) a vagyonügylet vtĺrosgazdáIkodási, intézménygazdálkodási vagy a Magyarország helyi
önkormányzataiľól sző|ő 2011. évi CLXXXD(. törvényben meghatározottközfeIadatokat szoIgá|,

vagy

b.) önkormáĺyzati támogatási feladatokat szo|gźi (ideértve a szociális, gyermekvédelmi okokból
történő kovetelés elengedést is) vagy

c.) az önkormányzati célok és feladatok eIIźLtását szo|gźija.

Fentiek a|apjtnkéľem aTisnelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Httáłrozatijavaslat

...'...l20I5'(.......) száműYźrosgazdźtlkodásiésPénzügyibizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I,) lemond aBtrka Józsefuáľosi Szíllház és Kulturális Nonprofit Kft-vel szemben, a Budapest VIII.
keľĺilet, Mátyás tér 4. szttm alatti,3516fl0lN54 hĺsz-ú, cĺnkormányzati tulajđonú nem lakás célú
helyiségľe 2015. szeptęmber 30. napjáig felhalmozott 816.215,- Ft bérlęti, valamint haszĺá|ati dij
és 60.614,- Ft késedelmi kamat, összesen 876,8f9,- Ft kĺjvete|éséről.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdá|kodtsi igazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptember 23.

2.) lemond a Báĺka JózsęfuárosiSziĺtház és Kulturálís Nonprofit Kft-vel szemben, a Budapest VIII.
keľiilet, Mĺítyás tér 4. szám a|atti,35.l'62/0lN57 hĺsz-ú, ĺinkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyíségre 2015. szeptember 30. napjáig felhalmozott I.3I7.872,- Ft bérleti, valamint haszná|ati
dij és98.417,- Ft késedelmi kamat, összesen I.4ĺ6.289,- Ft követeléséľől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźúkodási igazgatója
Határidő: f0|5. szeptember f3.

3 .) lemond a Bárka Józsefuáros i Szinház és Kulturális Nonprofit Kft-vel szemben, Budapest \TII.
keľület, Rákóczi út 59. szźlma|atti,3462810lN6|lrsz-u, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiségĺe a2075. szeptember 30' napjáig felhalmozott 1.006.941,-FthasznáIati díj és I90.369,-
Ft késedelmi kamat, összesen I,I97.3I0,- Ft követeléséről.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
3



Határidő: f0|5. szeptember 23.

A dontés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpontZľt.
A lakosság széles köľét érintő dontések esetén javaslata a közzététe| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f0I5. szeptembeľ 15. )-:
Kovács ottó.

v agy ongazdálkodás i igazgató
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