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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII.' Kun u. 12. szém a|atti,3474210lN6
he|yrajzi szttmu, 48 m2 alapteniletú vizőrás, valamint a szomszédos 34742l0/N7 |lĺsz.tl, 72

m2 a|apterületű, vízőra nélktili, egybenyitott, így kizarőlag egyiitt hasznosíthatő, utcai
bej áratú, ftjldszinti nem lakás céIjaľa szo|gá|ő helyiség.

Az onkormányzati lFrźľ,keze|ő Iroda munkattrsai a helyiséget 2014. december l. napján
vették birtokba. A helyiség jó állapotu,haszná|atra alkalmas.

A helyiségek után az onkoľmányzat 4.596,- Fťhó + 8.256,. Ft/hó, összesen 12.852,- Ftlhő
közös kclltséget fizet.

A 20|5' augusztus l7-én rĺjvid idő alatt lezúdult eső kĺjvetkeztében, a Budapest VIII. keľiilet,
II. Janos PáIpápa téľ 13. száma|attitársasház egyik épületrésze a|ő|az eső kimostaata|ajt,
így az épületben életveszélyhe|yzet állt elő. Az épületrészben talá|hatő magĺĺntulajdonú
lakások kitĺrítésľe kerültek. A pincében találrhatő magántulajdonú helyiségbe 135 cm
magasságig befolyt a viz a csatornábó|, igy a helyiség á|Iapotát és az ott tapasńaIt azonna|i
intézkeđést igénylo he|yzetet, csak a víz eIfo|yását követően lehetett felfedezni és felmérni. A
helyiségben olyan szerkezeti károk keletkeztek, amelyek a helyiség azoma|i kiiirítését
igényelték, amelyhez a tulajdonos az onkotmćnyzat segítségét kérte, mivel azt a bér|oje
tészére saját maga nem tudta megoldani. A bérlő a helyiséget varľoda cé|jára haszná|ja.
Tekintettel arra, hogy az épu|etben keletkezett károk e|hárítása nem tűr ha|asztást, a
Polgarmesteľi Hivatal Hatósági |JgyosztáIyával együttműködve kerestünk és találtunk olyan
helyiséget, amellyel az épi|etrész teljes kiürítése azoma| megtĺlľténhet.

A fent megjelölt helyiség 2015. szeptember 1. napján birtokbaadásľa került a pincei helyiséget
magántulajdonostól béľlő, Nádleľ 2000 Kft. (székhely: l081 Budapest, Népszinház u. 38.,

aďószám: 1445|368-2-42, képviseli: Nádler Agnes tigyvezető) részére. A Budapest VIII.
keľüIet, II' Járros Pá| pápa tér 13. szám alatti helyiségre kötott bérleti szerződés tartalmát nem
isrnerjük, ezért arra vonatkozó mega|apozott információkkal nem rendelkezünk, hogy ki
kötötte a bérleti szęrződést a tulajdonossal. A helyiség haszná|ati díjának közös költség
cĺsszegén torténo megállapítását kéri.

A helyiség legális hasznáIata, valamint a ťlzetęndő használati díj megállapítása érdekében
sztikséses volt a tulaidonos clöntése.



A Tisĺelt Bizottság a9I0/f0I5. (IX. 07.) szánruhatźrozatában úgy döntött,

1) tudomásul veszi a Budapest VIII., Kun u. 12' sztlm a|atti,34742/0/N6 és 34742/0lN7
hrsz-ú helyiségek életveszélyhe|yzetre való tekintettel történő birtokbaadástú a Nádleľ
2000 Ruházati Kft . részére.

2) hozzajárul a Budapest VIII., Kun u. 12. szőm alatti,34742l0lN6 és 34742l0lM7 hľsz-ú,
48 m2 + 12 m2, cisszesen 60 m2 alapterületű, utcai bejfuatű, ftjldszinti helyiségek
hasznźůatba adáséúloz feltétel bekcjvetkezéséig a Nádler 2000 Ruházati Kft. tészére, a
mindenkori kozös koltségnek megfelelő osszegű, 12.852,- Ft/hó + Áfa használati díj +
közĹizemi és kül<inszolgá|tatási díjak ĺisszegen, azza| hogy amennyiben a feltétel
bekĺjvetkeztét követő 15 napon belül a Nádler 2000 Ruhĺízati Kft. nem adja vissza a
helyiséget az Önkoľmányzatbirtokába, iĘy ahasznáIati díj 89.333,- Ft + Áa + kozuzemi
és külĺjnszolgáltatási díj ak összegre emelkedik.

A használatba adás megszűnésének feltétele, hogy a II. János Pá| pápa tér 13. szźrn a|attí
épület életveszély eLhźritásźtt követően a magántulajdonú helyiség hasznáLhatővává|ása.

3) eltekint a haszná|ati megállapodás kozjegyzői okiľatba foglalt kötelezettségvá||alő
nyilatkozatba foglalásátő| a 35/2013. (VI. 20.) szźtmu önkormányzati rendelet 17. (5) c)
pontja alapján.

4) az ővadék métékét egy havi haszná|ati díjnak megfelelő összegre mérsékelte a35120|3.
(VI. 20.) szttmís, ĺinkormányzati rendelet 14. $ (4)bekezđése alapjan.

A cégnyilvántartás ađataí szerint a Nádler 2000 Kft-t a cégbíróság a 2015. július 31-én
jogerőre emelkedett végzéséve| megszúntnek nyilvanította, és 2015. szeptembeľ 04-én
elľendelte a kényszertörlését, amely tény az e|oző e|ótędesztés készítésekoľ még nęm volt
ismert. A társaság kényszeľtöľlése miatt a hatályos jogszabá|yi rendelkezések értelmében
használati szerzoďés a Nádler 2000 Kft-vel nem köthető, mível a cég képviseletét az
ügyvezető akényszertörlés miatt nem gyakorolhatja. AhasznáIati megállapodź.s a|áírásáva| az
igyvezető a cég nevében fizetési kötelezettséget vállalna, amely a cég vagyonáva|
kapcso latos j o gnyilatko zatnak minősülne.

FelhívásunkľaÉmódosítottaahaszná|atbavevőszemé1yét,ésahaszná|ati
megállapodást saját nevére kéri létrehoznl.

szemben bérletilhaszná|ati díj meg nem fizetése miatt peres eljáľás volt
folyamatban, amely az onkormányzat számára kedvező jogerős ítélettel zźru|t. A
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 7II|20I3. (VI. 13.) számú határozata a|apjén,
5.I35.97I,- Ft béĺleti/haszná|ati díj, és 1.246.230,- Ft késedelmi kamat háltra|éka,195.315,- Ft
+ 52'735,- Ft Afa perkoltség + a 43.843,- Ft végrehajtási eljárás díj ĺlsszegrĺ tartozás
megf,lzetésére ľészletfizetési megállapodást kotöttünk a kötelezettséget atvá||a|ő Nádler 2000
Kft-vel. A ľészletfizetési megĺíllapodás 2015. augusztus 27-én közjegyző előtt felmondásra
keľült aĺartozás nem rendszeres fizetése miatt. A fęlmondáskor fennálló hátralék2.907,089,-
Ft' ebbol a|ejárt kcivetelés összege 744'753,- Ft. A kényszertörlés miatt az onkormźnyzat
ktjvetel ését bej elentetttik.

Javasoljuk a9I0l20I5. (x.07.) sztlĺnuhatźlrozat 1) és 2) pontjának módosítását és a helyiség
IDmagánszemé|yrészéret< jľténőhaszná|atbaadását.

Bérletijogviszony a fennálló tartozás miatt nem létesíthető.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség hasznttlatba adásához bérbeadói döntés szükséges, amely döntés
meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.



III. A dtintés célja, pénziigyi hatása

Ahatározati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormźnyzat 2015. évi bérleti
díj bevételét.

A döntés pénzĹigyi fedezetetnem igényel.

IV. Jo gszabályi kiirny ezet

Az onkormtnyzat fulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gźiő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében aKt. - a
rendeletben meghatźlrozott feladat- és hatásktir megosztás szeľint - önkormányzati bétbeadői
dcjntésre a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadźs
módját a 7. $ (1) a) pontja határozzameg.

A cégnyilvánosságról, abírősági eljárásról és a végelszźlmo|ásrőI sző|ő 2006. évi V. törvény
116.$ (3) bekezdése a kényszeľtörlés alatt lévő tĺírsaság t<irvényes képviselője által megtehető
jognyilatkozato|ď<a|' kapcsolatban az ďábbiak szerint rendelkezik. A kényszertöľlési e|jźrás
soľán a cég ijz|etszeru gazdasági tevékenységet nem végezhet. A cég képviselője a
kényszertoľlési eljarás alatt e fejezetben foglaltakkal összhangban a hite|ezői érdekek
figyelembevételével járhat €1, a kényszertc!ľlés kezdő időpontjától a cég vagyonával
kapcsolatos jognyilatkozatot nem tehet. A kényszertörlési eljárás kezdó időpontját követően a
cég szervei nem hozhatnak a kényszeľtörlési eljaľás céljával ellentétes döntéseket, a cég nem
dönthet átalakulásról, egyesülésľől, szétválásról.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy
I) a910l2015. (x.07.) számíhatározatźnak 1) pontját aza|ábbiak szerint módosítja:
tudomásul veszi a Budapest VIII., Kun u. 12. szém a|atĺí, 34742/0lN6 és 3474210lN7

brsz-úhelyiségekéletveszélyhe|yzetreva1ótekintetteltöľténőbiľtokbaadását]
}észére.

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2015. szeptember 28.

2) a 9 I 0 l 20 1 5 . (x. 0 7. ) számú hatźlt ozatának 2) pontj át az a|ábbiak szerint módosítj a:

hozzźljáns| a Budapest VIII.' Kun u. |2. szźrrl alatti, 34742l0lN6 és 34742l0lN7 |lľsz-u,
48 m2 + |2 m2, osszesen 60 m2 alapterületiĺ, utcai bejáľatú, ftildszinti helyiségek
haszná|atb a adás ź-Jrro z fe l téte 1 b ekö vetkezé s é i részére. a mindenkori kĺizös
koltségnek megfelelő összegtĺ, 12.852,- Fíľro + Áfa haszná|ati díj + közüzemi és

ktĺlönszolgáltatási díiak osszegen, azzal hogy amennyiben a feltétel bekcjvetkeztét követő
15 napon b.ltil ll|) nem adja uň,,u a heíyiséget az onkormźnyzatbirtokába,
,gy ahaszntt|ati đíj 89.333,- Ft + Afa + közüzemi és ktilönszolgáltatási díjak összegre
emelkedik. Ahaszná|atba adás megszĹĺnésének feltétele, hogy a II. János Ptů pápatér 13.
száĺn aIatti éptilet életveszély e|harítását kcivetően a magántulajdonú helyiség
használhatóvává|ása.

Fe]elős: Józsefváľosi Gazdá|kodási KözpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 20|5. szeptember 28.



A döntés végrehajtźlsát végző szervęzeti egység: Józsetvárosi Gazdálkodási Kcĺzp ont ZrtA lakosság széles köľét érintő dĺintések esetén javaslata a kozzéiéte| módjára
nem indokolt hirdetőtáblĺín honlapon

Budapest, 2015. szeptember 21.
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