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Előterjeszt ő: Józsefvárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. A ... . í. . l. ...,

ELoTERJEsZTÉs
A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2016. szeptember 12-ei iilésére

Táľgy: a Padlĺikiľály Kft. bérllő székhelybejegyzésľe vonatkozó kéľelme a Budapest
VIII. keľĺilet, Népszínház u. 22. szám a|atti, önkoľmányzati tulajdonú, nem
Iakás célj áľa szolgálĺó helyĺség v onatkozásában

Előteľjesztő: Józsefuiĺľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., Faľkas ors va*yongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Balog Eľika refeľens
A napiľenđet nyilvĺĺnos ülésęn kell taľgyalni.
A d<jnté s elfo gadás áh o z e gy szeru szav azatíobb s é g sziiks é ges.
Melléklet: nyĺIatkozat

Tisztelt VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

+ Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuiáľosi onkorm źnyzat (a továbbiakban:
pĄoľmĺĺnyzat) tu|ajđonátképezi a Budapest VIII. keľĺilet, Népszínhá z a. 22. szálm a|at1i,
34679/0lN11 hĺsz..-ú, 156 m2 alapterÍiletű, utcai bejáratu, ftilászinti, galériás, nem lakáś
cé|jara szo|gá|ő helyiség, amely az ingat|an-nyilvĺíniaľtásban tizletheĺyi"ség megnevezéssel
szeľepel. A helyiség bérlője aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ňonoĺe. GV.25.)számil határozata alapján (nyilvanos pá|yazat alapjan) a päalonľaly lft. (székhely: 1038
Budapest, Mező u. 11. 1.em. 4.; cégsegyzékszrím:-01-09-|72646; adőszám: 24i;.3gj1-2-41;
képviseli: Kovács Tamás János) a 2016. május 03. napján kelt, egyoldalí
kötelezettségvti|a|ási nyi|atkozattal együtt éľvényes, határozat|an id"j.i 30 napos felmondási
időtartamú bérleti szęrződés a|apján. A bérlő a helyiséget kereskedJlem (szonyeg, paľketta,
ablak, ajtő) céljarahaszná|ja. A béľleti szerződés megkitése e\őtt abérlo 762.0ď0,: Ft nem
kamatoző óvadékot ťlzetett.

A Padlókirály Kft. 2016. szeptember 01-én kéľelemmel foľdult Táľsaságunl<hoz azétt,mert a
székhely szerinti illetékes Töľvényszék előtti változásbej egyzési "f.ĺe.b* a székhely
hasznźiat bejegyzéséhez sziikséges a tulajdonosi hozzájaĺu|ás, melyet ósatolniuk szükséges.
Fentieken tul, a szýkhely vźůtozás bejegyzéshez torténő tulajdonđsi hozzájáruIás mielőbbi
megadása a Padlókirály Kft. számźra azért is fontos, met páIyazaton kívďindulni, aho| ez
feltétel.

A béľlő nettó havi béľleti díj előíľása: 200.000,.Ft.

Nyilvantartásunk szeľint a Padlókirály Kft.-nek 20|6. auguszfus 3I. napjáig nincs lejáľt
hatáidejti díjhátt a|éka.

Ą!ľy":]"tfugk a|apjánmegállapítható, hogy a Padlókirály Kft. anemzetivagyonĺól szóló20l|. évi CXCVI. tĺirvény 3. $ (1) 1. pontja szeľint át|áthatő szervezetnek minősĺil, ellene
csőd- és felszámolási eljarás nincs, végrehajtási eljĺíĺás nincs folyamatban, taľsasági
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adóbevallási kötelezettségének 2014. és 2OI5. évben eleget tett. A havi díjfizetési
kötelezettségének hatáľidőben eleget tesz.

Javasoljuk a fęnti címen lévő önkoľményzati tulajdonú helyiséget béľlő Padlókirály Kft-nek
a székhely haszná|at igazo|ásáta vonatkozó nyi|atkozat megadását, mivel a Padlókirály Kft'
jogszeľĺi béľlője a fenti címen lévő cinkoľmźnyzatitulajdonú, nem lakás célú helyiségnek.

Fentiek alapjarl kérem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a székhely haszná|at igazolásáva|
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en'

il. A beterjesztés indoka

A székhely hasznźiathoz szfüséges fulajdonosíhozzájźlruláshoz bérbeadói döntés ke|l, amely
dönté s me ghozata|ttr a a T isztelt B izotts ág j o go sult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A hattrozati javaslat elfogadása nem befolyásolja az onkoľmźmyzat 2016. évi béľleti díj
bevételét.

A tulaj đono si hozzáj źrul ás megadá sa p éĺlzugyi fe dezetet nem i gényel.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet

Az onkoľményzat tulajdonábaĺr álló nem lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek béľbeadásanak
feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) önkoľmĺínyzatircnde|ęt (a továbbiakban: Rendelet) 2. $(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) - a ľendeletben
meghatźrozott feladat- és hatáskĺjľ megosztás szerint _ cinkoľmányzati bérbeadói d<jntésľe a
Viĺľo s gazdálkodási és Pénziigyi B izottságát j o go sítj a fel.

A Budapest Jőzsefuźrosi onkoľmányzat vagyonaľól, valamint a veľsenyeńetés és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásráľól szóló 6612012. (XII.13.) önkormányzatirende|et ĺś. s(6) bekezdése éľtelmében az onkormanyzat bćrmely ľendeletén alapuló tulajdonosi jog
gyakorlásának minősül a jognyilatkozat megtétele, ha az onkormányżat rcndě|ete vagý á
vagyonra vonatkozó szerziĺdést avagyonra. a vagyonnal kapcsolatos ajĺínlattéte|re' auugyo''
haszná|őjźna' az onkotmźnyzattal szerződott félre mérlegęlést nem igénylő, kĺĺtelełen
a|ka|mazartdó j o gkövetkezményt ál l apít me g.

A cégnyilviínosságról, a bírősági cége|1árttsról és a vége|szćlmolásról szőIő 2006. évi V.
tĺiľvény 7. $ (4) bekezdése értelmében a cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan
lehet, amely acégtulajdonát képezi, vagy amelynekhaszná|atáraa cég jogosult.

A cé g a haszná|atj o gszerűs é gét i gazo|ni kĺjte l es.

Fentiek a|apjan kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a székhely haszná|at ígazolásával
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.
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Határozati javaslat

év. (...hó....nap) számú Váľosgazdálkodási és Pénzügyibizottságihatáĺozat:

AYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájálľul a Budapest VIII. keľĺilet, 3467g/0tV1| he|yrajzi sziímon nyilvlántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII. keľüIe| Népszínház u. 22. szám alatlta]Lźihatő, 756
m2 alaptenilettĺ, <ĺnkoľmźnyzati tulajdońú, ůcai, ftlldszinti, ga|énás,nem lakás célú
üzlethelyiséget bérlő Padlĺí'kiľály Kft. (székhely: 1038 Buáalest, M,ező u. 11. 1. em.4,; cégtregyzékszám: 0l-09-172646; adőszátĺli ząszsg,ĺl-i-ąt; képviseli: Kovács
Tamás Jĺĺnos) részére a székhely használathoz szfüséges tulajdonä si hozzájfuu|ás
megadásĺíhoz.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Közp ontZrt'. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíľidő: 2016. szeptember 12.

2.) felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-t hogy a hattrozat mellékletét
\épezo és taľtalmú nyilatkozatot a Budäpest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi
onkormányzat képviseĺetében a Padlókirály Kft. tészéreadja ki'

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatśja
Hataľiđő: 2016, szeptember 30.

A döntés végľehajtás at végző szeryezeti egység: Józsefuáľos i Gazdátkodási Közpo nt Zrt.věJ Jvě. J(JZĎEI vi1lusr \JazualKooasl
A lakosság széles kcirét érintő döntések eseténjavaslata a kozzététe|módiá

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|6. szeptembeľ 06.

Ors
kodási lgazgatő
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NI-YILATKOZAT

Budapest F.őváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosi Onkorm ányzat (1082 Budapest, Baross u.63-67., adőszźtma: 
.157-35715-2-42) (a továbbiakban: onkoľm ányzat),képviseleté ben e1jźrva aVarosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság ........... ...,szátmu hätarozata alapján aJózsefváľosĺ Gazdálk9dá.j Ktizpont ||. c.řoyzt"a"pęľ, Baross u. 63-67., cégszáma: OI-10-048457; adőszźma:252g249g:2-42;képviseli: Farkal il;"g;; i*iii1"ousi igazgatő)

hozzájaru|ását adja

a}lhoz, hogy a Budapest Fővĺíros VIII. keľület Józsefuárosi onk ormźnyzat kizarólagosfulajdonában ál|ő'34679/0/N11 hľsz. a|att nyilvánt*:ii,1,šä ,* #il;řäé;teľmészetben aBudapest VIII. keriilet, Népszínhźn utca 22. szźtm a|att ta|á|ható utcai bejfuatú, ftjldszintigaléľiás, nem lakás céIjára šzo|gá|ő helyiségľe uo'utl.o,oL a Padlókirály Kft. a (székhely:1038 Budapest, Mező 
'; 1]- |.4.; cég]egyzékszám:0|-O9-t72646; adőszám:2aT397I-2-41;képviseli: Kovács Tamás Jĺínos) 

"uě,Ěti9'..."oa". -egszrĺnesenek időtaľtamáig székhelyetlétesítsen, azt hivatalos irataiban megjelölje, valaräint a székhely szeľint illetékesTöľvényszéken és hatóságokn á1 aztbej elentse.

ä"i:ľjiľ#ály 
Kft. az ingat|an fetett tulajdonosi, illetve egyéb vagyoni jogokat nem

3J'';ľ:'yhasznáIat 
jogcíme: a 2016. május 03. napjĺín kelt hatáľo zat|an idejű béľleti

Budapest,

F'aľkas Oľs
Y agy ongazdálko đ ás i lgazgatő

Józsefuiíľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.


