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A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 2016. december 05-ei iilésére

Tárgyz Dr. Máľton Tanácsadó Kft. bérlő székhely bejegyzésľe vonatkozó kéľelme a
Budapest vlil. keriilet, Rákĺóczi út 25. (Vas utca felőli) szám a|atti,
tinkoľmányzatitu|ajdonú, nem lakás céljáľa szolgáIó helyiség vonatkozásában

Előteľjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt, Faľkas ors vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Balog Erika referens

A napirendet nyilvános ülésen kelltáľgyalni.
A dönté s elfo gadás áh o z e gy szeru szav azattöbb s é g s züks é ge s.

M ell éklet : ny ilatko zat

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a döntés tarta|mźnak részletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzaÍ- (a továbbiakban:
onkormányzat) tulajdonatképezi a Budapest VIII. keľiilet, Rákóczi ű|t25. (Vas utca fetőli)
szám a|atti, 3650610lł140 hrsz.-il' 55 m2 alapterületű, utcai bejáratu, földszinti, nem lakás
cé|jaru szo|gáIő helyiség, amely az ingatlan-nyilvántartásban üzlet megnevezéssel szerepel. A
helyiség bérlóje aYáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 828120I6.(YII.22') hatátozata
alapján, a 2016. novembeľ 07. napjźn kelt hataľozott íđeju (2019. december 31.) bérleti
szeruodés a|apjáĺ a Dr' Márton Tanácsađó Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szent István körut
20.- 4. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-980036; aďőszźm: 23826991'-2-4I; képviseli: Dr. Máľton
Mátyás ügyvezető)' A bérlő a helyiséget rétes üzlet (szeszesital áľusítása nélkül) céIjara
hasznźija. A béľleti szerzodés megkötése e|ott a bér|o 457.500,-Ft szeruőđéskötési díjat, és

342.900,-Ftnemkamatozőóvadékotťĺzetet|azonkormtnyzatnak'

A Dľ. Márton Tanácsadó Kft..2016. novembeľ I6-án kérelemmel foľdult Társaságunkhoz a

székhelyhaszná|atbejegyzéséhez sziikséges tulajdonosihozzájárulás megkérése kapcsán.

A béľlő nettĺí bérleti díjťuetési kiitelezettsége: 90.000'-Ft/hó.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a Dr. Márton Tanácsadó Kft. a nemzeti
vagyonról szó|ő2011. évi CXCVI. törvény 3 $ (1) 1. pontja szeľint at|athatő szervezetnek
minősül, ellene csőd- és felszámoltlsi eljarás, valamint végľehajtási eljaľás nincs folyamatban,
taľsasági adóbevallási kcitelezettségének 2014. és 2015. évben eleget tett.

Javasoljuk a Budapest VIII. keľület, Rákóczi nt 25, (Vas utca felőlĐ szám alatt |évő

önkormányzatitu|ajđonú helyiséget bérlő Dr. Márton Tanácsadó Kftlnek a székhely haszĺá|at
igazo|ására vonatkozó ĺyilatkozat megadását, mivel a Dr. Márton Tanácsadó Kft. jogszeru

bérlője a fenti címen lévő önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiségnek.
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Fentiek aIapján kérem a Tiszelt Bizottságot, hogy a székhely hasznéiat ígazoláséxa|
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

il. A beterjesztés indoka

A székhely haszĺá|athoz szükséges tulajdonosi hozztĄáru|áshoz bérbeadói döntés szĹikséges,
mely döntés meghozata|áraa Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A hatźnozati javaslat elfogadása nem befolyásolja az Önkoľmźnyzat 2016. évi bérleti díj
bevételét.

A tulaj don osi hozzájárulás megad ása pénzigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeirol szóló 35l20I3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $
(.1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) _ a ľendeletben
meghatfuozott feladat- és hatáskclr megosztás szerint _ onkoľmanyzati bérbeadói döntésľe a
Város gazdálkodási és Pénzügy í Bizottságát j o go sítj a fel.

A Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szóló 6612012, (XII. 13.) önkoľmányzatirenđe|et 6. s (1) bekezdése 13. pontja
h) alpontja éľte1mében:,,Vag1tonügyletnek minősĺil külonosen: h) a vagyont érintő egyéb
dont é s e k me gho z at al a, j o gny i l atko z at o k ki adás a, .'.', .

A cégnyilvánosságról, a bkősági cégeljarásról és a végelszámolásról sző|ő 2006. évi V.
töľvény 7. $ (4) bekezdése értelmében a cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan
lehet' amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult.

A cé g a haszná|at j o g s zerris é gét igazolni köte l e s.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a székhely haszná|at igazolásávaI
kapcsolatos dĺintését meghozni szíveskedj en'

Határozati javaslat

év. (...hó....nap) számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájálrul a Budapest VI[. kerület, 36506ĺ0lN40 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľiilet, Rákóczi űt 25. (Vas utca feltil) szám alatt
talá|hatő,55 m2 alapteľtiletű, önkormányzatit|iajđonú, utcai bejáratu, ft)ldszinti, nem
lakás céljára szo|gá|ő üzlethelyiségetbérlő Dľ. Máľton Tanácsadó Kft. (székhely:
t137 Budapest, Szent István köľút 20. 4. em 1.; cégsegyzékszám:01-09-980036;
ađőszźtĺrl 2382699|-2-4I; képviseli: Dr. Márton Mátyás tigyvezeto) tészére a
széklrely lrasználatlroz szükséges tulajdonosi hozzájźľulás megadásźlhoz a béľleti
szerzođés megsziĺnésének időtartamáig azza|, hogy a bérleti jogviszony megszűnése
esetén a Kft. haladéktalanul intézkedik a székhely töľléséről.

Felelős: Józsefuárosi Gazđá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
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Határidő: 2016. december 05.

2.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt:t hogy a Ilatározat mellékletétképezó, székhely haszná|atra vonatkozó tartalmú nyi|atkőzatot a Buáapest FővárosVIII. kerület Józsefuarosi onkoľm ényzat képviseletében a Dr. Máľton TanácsadríI(ft.Észére ađja ki.
Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közp ontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőjaHatáridő: 2016. december 31. i
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nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. november 29.

Oľs
kodási lgazgatő
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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszźtma 15735715-2-42) (a továbbiakban: onkormányzat) megbizásábő| és
meghatalmazásábőI eIjátva a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat Yátosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság .(XII. 05.) számu határozata alapjttn a Jĺízsefuáľosi
Gazdá|kodási Kiizpont Zrt. (1082 Budapest, Baľoss a. 63-6,7., cégszáma: 0I-10-048457;
adőszáma: 25292499-f-42;képviseli: Farkas oľs vagyongazđźikodási igazgatő)

hozzájáru|ását adja

a}lhoz, hogy a Budapest Főváros VIII' kerület Józsefváľosi onkormányzat kizárólagos
tulajdonában á1ló, 36506/0lA/40 hrsz. alatt nyilvántaľtott, 55 m2 alaptertiletű, természetben a
Budapest VIII. keľület' Rákĺíczi űlt 25. szám a|aÍt ta|á|hatő utcai bejáratú, földszinti nem
lakás céljára szo|gáIő helyiségre vonatkozóan a Dľ. Máľton Tanácsadĺó Kft. (székhely: 1 137
Budapest, Szent István körút 20'- 4. 1.; cégjegyzékszćtm:01-09-980036; adőszám:23826991-
2-4I; képviseli: Dr. Máľton Mátyás János ügyvezető) a bérleti szeruőđés megszúnésének
iďótartamáig székhelyet létesítsen, azt hivatalos irataiban megjelĺilje' valamint a székhely
szeľint i lletékes Törvényszéken és ható ságokn á'| azt bej e|entse.

A Dr. Márton Tanácsadĺó Kft. az ingatlan felett tulajdonosi, illetve egyéb vagyoni jogokat
nem gyakorolhat.

A székhely hasznáIatjogcíme: a Dr. Márton Tanácsadó Kft. 2016. november 07. napján kelt,
20|9. decembeľ 3I. napjáig szőIőhatározott idejrĺ bérleti szerzodése.

Budapest, 2016. december,,....."

Faľkas Oľs
Y agy ongazdálko dási lgazgatő

Józsefviĺľo s i G azdá|kodási Közpo nt Ztt'
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