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A napirendet nyilvános ülésen kell tĺĺľgyalni.
A dönté s e lfo gadás áh oz e gy szeru szav azattobb s é g s ziik sé ges.

Mellék|et : ny 1|atko zat

Tĺsztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bĺzottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának részletes ismertetése

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺíľosi onkormányzat (a továbbiakban:
onkoľmanyzat) tulajdoĺát képezi a Budapest VIII. kerĺilet, Gutenbeľg tér 2. szám alatti,
36481'l0lV34 |lrsz.-il, 46 m2 alapteľĹiletű, utcai bejźltat,Ú, ft)ldszinti, nem lakás cé|jara szolgá|ő
helyiség, amely azingatLarl-nyilvĺíntaľtásban üzlet megnevezéssel szeľepel. A helyiség béľlője
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 603l201'5.(VI. 08.) határozata a|apjźn, a2015.
július 13. napján kelt határozott idejti (2019. december 31.) béľleti szerzodés szeľint aMoZA
Kft. (székhely: 8451 Ajka, Szőlőhegyi u. 01325.; cégjegyzékszźlm: 19.09-513461; adősztm:
23083745-2-19; képviseli: Kaukeľ Szilvia ügyvezető). A bérlő a helyiséget ipaľművészeti
bemutatóterem' művészeti tevékenységek (szeszesital arusítása nélkül) cé|jźnahasznźija. A
bérleti szęrzodés megkötése előtt a bér|ó I32.0I7,- Ft nem kamatozó óvadékot ťĺzetętt az
onkoľmlínyzatnak.

A MOZA Kft.2017. április 04-én kérelemmel foľdult Társaságunkhoz a széIdlelyhaszná|at
bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájLĺľulás megkéľése kapcsán.

A béľlő jelenlegi nettó béľleti díjfizetési ktitelezettsége: 34.650'. Ft/hó.

A bérlőnek az onkormányzatta| és a bérbeadóval szemben 2017. máľcius 31-ig bérleti díj
elmaľadása nincs.

A benyújtott iratok a|apjan megállapítható, hogy a M0ZA Kft. a nemzeti vagyonról szóló
20|I. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) 1. ponda szeľint źĺt|áthatő szewęzetnek minősül, ellene
csőd- és felszámolási eljaľás, valamint végrehajtási eljaľás nincs folyamatban, tarsasági
ađóbeva||źĺsi kötelezettségének 20|4. és 20l5. évben eleget tett.

Javasoljuk a Budapest VIII. keľület, Gutenberg tér 2, szźlm a|att lévő ĺjnkormźnyzati
tulajdonú helyiséget bérlő MOZA Kft-nek a székhe|y hasznáIat igazo|ására vonatkoző
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nyilatkozat megaďását,mivel aMoZAKft. jogszeni bértője a fenti címen lévő önkoľmźnyzati
tulajdonú, nem lakás célú helyiségnek.

Fentiek alapjrán kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a székhely hasznźt|at igazolásávaI

kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

il. A beteľjesztés indoka

A székhely használathoz sztikséges fulajdonosihozzájáĺuláshoz bérbeadói dĺintés szfüséges,

mely döntés me ghozat a|źlr a a Tisztelt Bizottság j o gosult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

Ahatáĺozati javaslat elfogadása nem befolyásolja az onkormźnyzat f017. évi béľleti díj

bevételét.

A tulajdonosihozzájárulás megadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jo gszabályi köľny ezet

Az onkorměnyzat tulajdonában álló nem lakás céIjźlľa szo|gźlő helyiségek béľbeadásanak

feltételeiľől szőIő 35l2O13. (VI. 20.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $

(1) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) _ a ľendeletben

meghatźrozott feladat- és hatásk<jr megosztás szerint _ önkoľmányzatibérbeadói döntésľe a

Y ár o s gazđtÄko dás i é s P énziigyi B izottságát j o go sítj a fe l.

A Budapest Jőzsefvátosi onkoľmźnyzat vagyonláľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakoľlásáľól szóló 6612012. (XII. 13.) önkoľmányzati ľendelet 6. $ (1) bekezdése 13. h)

áipontja értelmében:. ,,Vag/ontiglletnek minősül különosen: h) a vagyont érintő egłéb

dont é s ek me ghoz at al a, j o gnyilatkoz at ok ki adás a, .,.', .

A cégnyilvanosságľól, a bírősági cége|járásról és a végeIszźlmolásról sző|ő 2006. évi V.

töľvény 7. $ (4) bekezdése értelmében a cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan

lehet, amely acégtulajdonát képezi,vagy amelynek haszná|atfuaa cég jogosult.

A cé g a haszná|atj o g s zenis é gét igazo|ni kötel e s.

Határozati javaslat

l 20 17 . (Iv . 26) szźĺmű Y tr osgazdá|kodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájálrul a Budapest VIil. keľület, 3648tĺ0lN34helyrajzi számon nyilvántaľtott,

teľmészetben a Budlapest VIil. kerĺilet, Gutenberg tér 2. sztlm a|atttalrźůhatő,46 m2

alapterületrĺ, önkoľmányzati :ľrilajđonú, utcai bejtratű, füldszinti, nem lakás cé|jáĺa

''đlgalo 
üzlethelyiséget béľlő M;OZA Kft. (székhely: 8451 Ajka, Szőlőhegyi u.

113žs.; cégsegyzékszźtm: 19-09-51346|; ađőszćm 2382699I-2-4I; képviseli: Kauker

Szilvia tigyvezető) tészére a székhely hasznźĺ|athoz sziikséges tulajdonosi

hozzájáruIas megadásához a bér|eti szerzođés megszűnésének iđőtartamáig azzal,

hogy á béľleti jogviszony megszűnése esetén aMoZA Kft. haladéktalanul intézkedik

a székhely tĺjrléséről.



Felelős: Józsefuaľosi Gazdátkodási KözpontZrt. Yagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2017 . tptilis 26.

2.) felkéľĺ a Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoÍIt ZÍt..t hogy a hatfuozat mellékletét

képezo, székhelyhaszná|atrajogosító nyi|atkozatot a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet

Józsefuríľosi onkoľmanyzat képviseletében a MoZ A' Kft . részére adj a ki.

Felelős: Józsęfuaľosi Gazdálkodlĺsi KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . május 3 1.

A döntés végrehajtásźú,végző szervezeti egység: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺlzpontZrt.
A lakosság széles kcirét érintő döntések esetén javaslata a kłjzzététeI módjĺáľa

nem indokolt hirdetőtáblan

Budapest, 20 |7 .apríIis 20 .

honlapon
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Bozsikĺstv}n Péteľ
Y agy oĺgazdálko dási lgazgatő
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NYILATKOZAT

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat (1082 Budapest, Baľoss u.

63.67., aďőszáma: |57357|5-f-42) (a továbbiakban: onkormanyzat) megbízásábőI és

meghatalmazásábőI eljaľva a Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Váľosgazdálkodási és

Pinzügyi Bizottsóg ..l?0I7 (IV. f7.) számú hatátozata a|apján a Józsefvárosi
Gazdálkodási Ktizpont Zrt. (1082 Budapest, Baľoss u, 63-67., cégszźma:01-10-048457;
adőszáma:25292499.2-42;képvisęli: Bozsik Iswan Péter vagyongazdálkodási igazgatő)

hozzájárulását adja

a7lhoz, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat kizáľólagos
tulajdonában áIIő,36481t0tN34 hľsz. alatt nyilvántartott,46 m2 alapterĹiletű, természetben a

Budapest VIII. kerÍilet,Gutenberg téľ 2. szám alatt talrćiható utcai bejátat,ű, füldszinti nęm

lakás céIjara szolgáló helyiségľe vonatkozóan a MOZA Kft. (székhely: 8451 Ajka,
Szőlőhegyi utca OI325.; cégegyzékszźtm: 19-09-51346|; adoszétm: 23083745-2-19;
képviseli: Kaukeľ Szilvia ügyvezető) az onkormźnyzatta| kötött béľleti szerzoďés a|apján, a

ueileti jogviszony idótartama alatt, székhelyet létesítsen, azt hivatalos irataiban megjelölje,

valamint a székhely szeľint illetékes Torvényszéken és hatóságokna| aztbeje|entse.

A MQZA IľÍt. az ingatlan felett tulajdonosi, illetve egyéb vagyoni jogokat nem gyakorolhat.

A székhely haszĺáLatjogcíme: aMoZAKft.2015. július 13. napjĺĺn ke|t,20|9. december 31.

napjáigsző|őhatźlrozottidejűbéľletiszerzőďésę.

Budapest, 2017 . április
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*J.,ľilán Péteľ
Y agy ongazdálko dási Igazgatő

Józsefu aľo s i G azdá|kodási Közpo ft Zrt.


