
WW&Www&www&t&w, qil
Budapest Jőzsefválrosi onko rmílnyzat + l 

, 
.

Képviselő.testii lete számár a

Tisztelt Képvise|ő-testület!

A Képviselő-testüIet a3012013. (II.06.) számÚhatározatának 2. pontjában felkéne a Kisfalu Kft-t,
hogy készítsen beszámo|ót azokró| a gazdá|kodó és civil szervezetekľől, akik a nemzeti vagyonróI
sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 18. s (2) bekezdésében foglaltak alapján a
Kisfalu Kft. felszólítására késve nyilatkoztak aľról, hogy 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szerint źtláthatő
szervezetnek minősülnek-e vagy sem. Kéne továbbá a Képvise|o-testület az arrő| va|ő tájékonatást is,
hogy megállapítást nyert-e bármely szervezeto|, hogy nem átláthatő szervezet.

Azon gazdálkodó és civil szervezeteket, ame|yek 2013. február 15-ig nem kĺj|dték vissza
nyilatkozataikat, ismételten felszólítottuk - űj, akézhezvéte|tő| számított l5 napos határidő kitŕízésével
- a nyilatkozattéte|re. A me|lékelt táblázat tarta|mazza, hogy a fe|szó|ítást követően március 19-ig
mely szeľvezet küldte vissza a nyi|atkozatokat, és mely szervezet nem, továbbá azt is, hogy mely
szervezęt esetében mikor jár le a nyilatkozaÍtéte|re nyitva álló határidő'

A visszaérkezett nyi|atkozatokban kivétel né|kĹil arľó| nyilatkoztak a gazdálkodó és civil szervezetek,
hogy źLt|áthato szerv ezetnek m inőstilnek.
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Előteľjesztő: Kovács ottó ügyvezető igazgató

A képviselő-testületi ülés időpontja:2013' ápľilis 03. sz. napirend

Táľgy: Beszámoló az át|áthatósági nyilatkozattételre második alkalommal felkért
szeľvezetekľől

A napirendęt nví|tlztrt ülésen kell táľgyalni, a határozat éslvagy rendęlet elfogadásához
e gy szerul mi nő sített szav azattobb s é g s ziiks é ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi tr

Hattr ozati jav aslat a bizottság számár a:

A Yźrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselo-testületnek az e|őterjesztés
mestáľsva|ását.



T-ekintettel arra, hogy a 17. $ (1) bekezdés alapján a tcĺrvény hatá|yba|épését megelőzően jogszerűen és
jóhiszeműen szerzettjogokat és kotelezettségeket e törvény rendelkezéśei nem éľinthetik, es a Toľvény
nem íľ elő jogkövetkezményt a 18. $ (f)bekezdésben megfoga|mazottkötelezettség elmulasztásáért, a
nem nyilatkozó jogi személyek és civil szervezetek bérleti jogviszonya a továbbiakban is fennmarad.
A 17. $ (1) bekezdés alapján ,,...AZ e törvény hatálybalépése előtt létrejött szeľződések időtartamának
e törvény hatálybalépését követően tciľténő meghosszabbítása új jogviŚzony létesítésének minősül,
kivéve a 6.$ (8) bekezdésében, a 11. $ (10) bekezdésében, valamint a 12. $ (3) bekezdésében
me ghatár ozott ęsętekęt.''

6. $ (8) bekezdés: ,,Az o|yan - pályázat a|apján megkötött - szerződés, amelynek nemzeti Vagyon a
tárgya, apá|yázati kiírástól, illetve a nyertes pályázattó| eltérő tartalommal nem módosítható, kivéve a
szerződés időtaĺtama jogszabályban meghatározott meghosszabbításának esetét.''

11. $ (10) bekezdés ,,A nemzeti Vagyon hasznosítására vonatkoző szerzódés csak természetes
személlyel vagy át|áthatő szervezęttel köthető. A hasznosításra irányulő szerződéshatározatIanvagy
legfeljebb 15 éves haÍÁrozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvél
meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét
szerződésszerúen, késedelem nélkĹil teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az
állammal, költségvetési szerwel, onkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött
szerződésre.''

12. $ (3) bekezdés ,,Az źilram és a helyi <inkoľmányzat a kizárőlagos gazdasági tevékenysége
gyakorlásának időleges jogát, a G)-0Đ bekezdésben meghatározottak kivételével kizá,ró|ag
koncesszió útján, kĹilön ttiľvényben szabályozott módon engedheti át' A kizárólagos gazdasági
tevékenységek közĺ'il az (I) bekezdés d), és h)-j) pontja esetén az á||am, a (f) bekezdés a)-b), d)-e)
pontja esetén a helyi önkormányzat a nemzeti vagyon |étrehozását és miĺködtetését vagy kizárő|ag
annak miĺködtetését engedheti át e törvény rendelkezései szerint. A koncesszióról szóló törvény
szerinti koncessziós szerződés határozott időtartamra köthető, amelynek leghosszabb ideje harmincöt
év. Az áłgazati torvény megengedheti külon pá|yázat kiírása nélkĹil a koncessziós törvény szerinti
koncessziós szerzódés egy alkalommal - eľedeti időtartamának legfeljebb felével - töľténő
meghosszabbításátt abban az esetben, ha a koncesszióba vevő és a koncessziós ĺársaság valamennyi
kcitelezettségét szerzódésszerűen, késedelem nélktil teljesítette. A kĺizbeszerzésekről szóló torvény
szerinti építési, illetve szolgáltatási koncesszió a nemzeti Vagyon tekintetében határozott idorę,
legfeljebb 35 évre adható.''

Legközelebb _ eltérőjogszabályi rendelkezés hiányában _ a bérleti szęrzódés esetleges módosításakor
vagy a jogviszony meghosszabbításakoľ nyilatkoztathatók le arľól, hogy megfelelnek-e a Törvény 3. $
(1) bekezdésében foglaltaknak. Amennyiben ez alkalommal beigazolódik, hogy a Törvény a|apján
nem lehetnek önkormáłnyzati tulajdon bérlői, 

'igy 
új jogviszony létesítésére vagy a szerzodés

módosítására nem kerülhet sor.

A határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|ők esetében mivel a bérleti jogviszony
meghosszabbítása kizárt, csak a szerződés módosítása alkalmával lenne lehetőségük nyilatkozatot
tenni.

Kérem a Tisztelt Képviselotestületet, hogy a beszámolóban foglaltak elfogadni szíveskedjen.

Hatáľozati iavaslat

év (... hó....nap) számú Képvi selő-testületi határ ozat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kisfalu Kft-nek az át|áthatőságról második alkalommal nem
nyilatkozó szervezetekľől szóló beszámo|ójált elfogadja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. április 3.



A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 20|3. március 19'

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző

Tisztelettel:
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Kovács ottó

úgyvezető igazgatő
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Melléklet:
osszefog|al ó az át|áthatósági nyi|atkozattételre fe|kéľt szervezetękró| f013. március l9-ig



Givil szervezetek

Sorszám

osszefogIa|Ó az átIáthatÓsági nyi|atkozattételľe isméteIten felkért szervezetekró| 2013. március 19-ig

1

Corvinus Román MĹĺve|ódési és
Tudományos Esé|yegyen loségért
Egyesi.jlet

z

Bérló neve

Eu ropai Sors-Társak Kozhaszn Ú

EqvesÜ|ete

4

Fiata| Üvegm vészek EgyesÜ|ete

Magyarországi Gorogok Ku|turá|is
EqVesÜ|ete
Nagycsa|ádosok Jozsefu árosi
EqvesÜ|ete

o
PhraIipe FÜgget|en Cigány
Szervezet

Bérlemény címe

7

8

''Reményi Ede.' Cigány Szovetség

Jozsef u. 34

Szakja Tasi Csoling Buddhista
EqvesÜlet

o

10

Dobozi u. 7-9.

Szigony-Utitárs Nonprofit Kht.

Elhelyez-
kedése

Gazdasági táľsaságok

Tisztvise|oteIepi tn korm ányzati
Eqvesulet

Práter u. 65.

utcai
foldszint

Baross u.41.

Sorszám

Alapte-
rfilet

Ká|váriatér 22

udvari
foldszint

Tavaszmezo u. 6

utcai
alaosori

Ertesités
átvéteIének
ir|ónonfia

1

Szi|ágyi u. 1/B

z

Best Business StÚdiÓ Kft

l.emelet

16

Pá| u. 3

tértivevény
nem érkezett

vlssza

?

utcai
foldszint

Catellus Hungary Kft.

Bér|ó neve

Baross u.1 12

159

Nyilatkozat-
tételi határidó

DASSLEN Kft

L emeleti

B|áthy o. u. 15.

20í 3.03.13

5B

utcai
fÓ|dszint

157

2013.03.04

ll.emeleti

nem kereste

udvari
fÖ|dszint

57

132

utcai
foIdszĺnt

20í 3.03'13

Bér|emény címe

2013.03.28

nem kereste

nem nyilatkozott

25

József krt. 52-56

2013.03.19

1.sz. me||ék|et

Megjegyzés

4Ą4

Vas' u. 14. és 18

2013.03.06

nyilatkozat beérkezett, átláthatÓ
szervezet

193

Mária u. 5

2013.03.04

nyiIatkozat beérkezett, át|áthatÓ
szervezet

2013.03.28

Elhelyez-
kedése

132

2013.02.28

nem nyilatkozott

utcai
foldszint

nem

nylIatkozat beérkezett, át|áthatÓ
szeľVezet

2013.03.21

udvari
foldszint

k

Alapte-
rtilet

ereste

2013.03.19

nem nyilatkozott

utcai oince

nyilatkozat beérkezett, átláthatÓ
szervezet

20'13.03.15

Ertesités
átvételének
ir|ónonfia

nyi!atkozat beérkezett, átláthatÓ
szeľvezet

172

96+27

nyilatkozat beérkezett, átláthatÓ
sTerveTef

nem kereste

89

Nyilatkozat-
tételi határidó

nem nyilatkozott

2013.03.06

nem kereste

2013.03.21

nem nyilatkozott

nem nyilatkozott

Megjegyzés

nem nvilatkozott

2013.03.20



4

5

Europart Hungária Kft

Leontex Kft.és Agrofresh Zrt.

7

osszefoglaIo az átláthatosági nyiIatkozattételre ismétetten fe|kért szervezetekró|2013. március 19-ig

Kegyelet Kft

B

Music World Kft.

Pharmaholding Kft.

Danki u. 34.

Losonci tér 6

JÓzsef krt. 49

Jozsef krt. 59-61
Harminckettesek
tere 2.

Teremoarazs

utcai
foldszint
utcai
foldszint
l.emelet
utcai
foldszint

155

2013.02.25

53

2013.03.05

249

2013.02.27

163

2013.02.27

2013.03.12

2013.03.04

2013.03.20

nyilatkozat beérkezett, átIáthatÓ
szeruezef

2013.03.14

2013.03.14

nyilatkozat beérkezett, átláthato
szervezet

2013.03'19

nem nyilatkozott

nem nvilatkozott
nyilatkozat beérkezett, átláthatÓ
szervezet

1.sz. me|lék|e[
) r 'lĺ

2013.03.20


