
Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáros Önkormźnyzat Képviselő-testtiletének
Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsága

Előteľjesztő : Kisfalu Kft
ELoTERJESZTÉs

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. február 04-i üléséľe

Táľgy: Patai Gáboľ volt béľIő egyezségĺ ajánlata a Budapest VIII. keľület, Alftildi u. 5.
szám alatti önkoľmány zati tu|ajd onú helyiség vonatkozásában

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Meszes Ilona referens
A napirendet nyílt ülésen lehet táľgyalni
A dönté s el fo gadásáho z egy szeru szav azat(obb s é g szüksé ge s

Tisztelt Bizottság!

Az onkormányzat fulajdonát képezó Budapest vlil., 34747t0tV1 helyrajzi szĺímon
nyilvĺĺntaľtott, teľmészetben a Budapest VIII.' Alfiildĺ u. 5. szám a|attí, 66 m" alapteľületű,
alagsoľi, nem lakás célú üzlethelyiség bérlője volt Patai Gáboľ az 1990. december Z8-źnkelt,
hatźtrozat|an idejiĺ bérleti szeruődés alapjrĺn. A bérleti szerződés megkö'tésekor óvadékot nem
ťlzetett.

A bérleti jogviszony díjhátľalék miatt 2008. augusztus 3l-re felmondásra került.
Felmondáskor a fennálló hátralék |.I58.652,-Ft dijtartozás ł kamat volt. A helyiséget az
onkoľmanyzatiHźzkezelő Iroda 2008. november 10-én vette biľtokba.

Tekintettel aľľa, hogy a volt bérlő tartozásźi nem renďezte, annak behajtásrĺra fizetési
meghagyást kezdeményeztĺink, amely jogeľőre emelkedett. A végrehajtźLsi e|jarás során Patai
Gábor nem volt fellelhető. A fizetési meghagyás kézbesítési vélelem a|apjźn emelkedett
jogerőľe 2009.június 3-źn. Ez a|apjźn mi kéľttik a végľehajtást, mely 2011-ben jutott odáig,
hogy az adós fulajdonát képező két autót (AUDI A3, Grand Cherokee Jeep) a végrehajtó
lefoglalta.
Patai Gábor ezt követően sikeres kézbesítési vélelem megd<ĺntése iranti kérelmet nffitott be,
minek kĺivetkeztében a korábbi végĺehajtási eljaľás megszúnt. Az t,j eljaľásban azonbanPataí
Gábor ęlmulasztotta az ellentmondásra nyitva á||ő hatándót, ezért a végrehajtás újból jogerőre
ęmelkedett, ami alapján 20|3 januarjában újból kéľtiik a végrehajtást.

A20I2. decembeľ 3|-an fennálló hátra|ék: l.243.584,- Ft díjtartozás + 63I.238,- Ft kamat +

69. 800,- Ft végrehaj tási költség (ö sszesen: I .9 44.622'-F t).

Patai Gábor taĺtozása rendezésére ajźnlatot teľjesztett elő. Alľa tett ígéľetet, hogy megťlzeti a
teljes tőketartozást azonĺali hatá|Iya|, továbbá a jaľulékos költségeket mindösszesen 1'3
millió Ft eĘéig. A fennmaradő rész elengedését kéľi.
Előaďta, hogy ezen ĺisszeg teherbíró képességének maximumát jelenti, ennél többet kifizetni
nem képes. Fenti összeget is baráti, családi segítséggel fudja megfizetni, mert egyébként
élewitele ellehetetlenülne. Tájékoztatott továbbá, hogy az említett összeg ügyvédi letétben
rendelkezésre áll, és aján|atźnak jóvahagyását követően azonnali hatállyal megfizetésľe
keľülhet. A letéti szerződést kéréstink ellenére nem küldte meg, ezért annak valódiságáľól,
taľtalmráľól nem tudtunk meggy őződru.
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Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céIjara szolgálrő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiľől szóló 17l2OO5. (IV.20.) számíBudapest Józsefi'aľos onkormanyzatirende|et2.
$ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _

önkoľmányzati bérbeadói dĺjntésre aYźtrosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat vagyonaľól, valamint a veľSenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszeruési eljarásanak szabźt|yairől szóló 66120|2. (XII. 13.) számu
önkoľmanyzati rcndelet 22. $ (1) b) pontja a|apjan a kĺivetelésekľől való _ részben vagy
egészben t<jrténő _ lemondásra _ jogszabá|y eltérő rendelkezése hianyábaĺĺ 20 millió Ft
egyedi értékhatáľig - a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult. 

^ 
(2) bekezdés

szerint a követelésľőlvaló lemondás akkoľ lehetséges,
a.) amennyiben a vagyonügylet vźrosgazdáIkodási, szociális, íntézménygazđá|kođási

közcél okat szo|gá|, v agy
b.) amennyiben a vagyonügylet önkoľmźnyzati támogatási feladatokat szolgá| (ideéľfve a

szociális, gyermekvédelmi okokból történő k<jvetelés-elengedést is).

A magánszeméIyek részérę elengedett ktjvetelés (elmaradt bérleti díj, kamat) táĺgyábarl a

NAV 2012. november 10-én kelt állásfoglaIása alapján: a személyi jövedelemadóľól szóló
1995. évi CXII. törvény 4. $ (2) bekezdése szerint bevétel a magźnszemély á|taI bźrme|y
jogcímen és bármely formában _ pénzben éslvagy nem pénzben _ mástó| megszerzett vagyoni
érték. Nem pénzben megszerzeÍÍ bevételnek minősül ktilcjnösen az e|engedett, źfiláIlalrt

tartozás. Ennek megfelelően annak a magźnszemélynek, akinek az önkormźnyzat irźnyába
fennálló tartozását elengedik, személyi jövedelemadó köteles bevétele keletkezik, amelynek
összege megegyezik az elengeđett tartozás összegéve|. Az elengedett tartozásrőI a tartozást
elengedő kifizetőnek adóalapot, az aďőalap-kiegészítést és adóelőleget kell megál|apítania, a
juttatás értékérőI és a ťlzetendő adóelőlegľől adőigazo|ást kell kiadnia a magćnszemély
részére, valamint az adőhatősźtgrészére bevallást kell benýjtaniu Az iinkoľmányzatot, mint
|<lťlzetőt az elengedetttartozálson felĺĺl27 o/o.os méľtékű egészségůigyihozzńjárulás (Eho)
Íizetésĺ kiitelezettség is teľheli.

Nem iavasoliuk Patai Gáboľ volt bérlo egyezségi ajánlatanak elfogadását és az I,3 millió Ft
tartozása feletti rész mé|ttnyosságból töľténő elengedését, tekintette| arua, hogy amennyiben
az onkormlínyzat a tartozást, vagy annak egy részét elengedi, azlÍtn plusz kiadási
kötelezettség terheli a vonatkoző jogszabályok alapjan, ami jelen esetben 174.048,- Ft-ot
jelent. A kifizetésrepéĺuigyifedezęt lőzsefváros költségvetésében nem áll rendelkezésre.

A döntés pénzngyi feďezetet igényel.

Fentiek a|apjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemben foglaltakkal kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szĺíműYźxosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági határozat:

Yfuosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzá aPatai Gábor által
tett egyezségi ajáĺiat elfogadásához' és a tartozásábőI az I,3 millió Ft feletti rész
méltányoss ágbol töľténő elengedéséhez.

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Felelős: Kisfalu Kft iigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: z}|3.február 4.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjara
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2013. jaĺuát 24.
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