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{ 1apirendet nyilvános Ĺilésen kell trárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egyszeruszavazattöbbség szĹikséges.

Mellé klet : meg óIlap o dlźs

TÍsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá|Iás és a döntés taľta|mának ľész|etes ismeľtetése
A Budapest VIII. kerĺilet, Dankó u. 22. szám a|atti, 353|3/OĺN| hrsz.-ti, 55 m2 alapteľiiletÍĺ, utcaibejáratú pinceszinti,-nem lakás céIjára szo.IgáIó helyiséget béľelte a2XXl.július 04-énke|t bérleti szeruődés a|apjän. A-szerződé-st 200;. apiĺlis l5-én módosították, mely éľtelmében ahelyiség bérlői , és lettek. A szetződés 2002. oktiber 0l-én ismétmódosítĺásľa keľült, így a hetyiseg egyedüli bérlő.ie lefi. 2003,, j,inuźr 2I-én továbbimódosítísra kęľiilt soľ, így váli bér|tjtÄtsává a Metalloľg Bt. (székhely: 1051Budapest, október 6. u. 8. III. em. 2.; adószźm:20230852.2.4t; képviselo: cu|Ĺi sĺíndor ĺigyvezető).
A ber|őtársak a 20|3. július 02-án kelt levélben a bérleti szeľződés felmondták. A JózsefuĺíľosiGazdálkodási Központ Zrt. (atovábbiakban: JGK Zľt.) a felmondástzl|3...jĺlius :i. napjáľa elfogadta.A helyiségetz}l3,július 23. napján Gullai Sándor áúadta 

" Ió,;;ĺ;i*;iďřil;"ń képviseletébeneljáró kollégáknak.

A Társashĺízi Tulajdonosi Képviseleti lľoda. tájéyo?atáLsa alapján a fenti albetétre a közös kö|tséggelegyiitt víz.csatoma dfiÍizetési kötelezettség is keletkezett a Tďsash az fe|ézoll. jĺnius és 2013' júliushónapokrą mert a Fővĺíľosi Vízmiĺvek zrt. teieuoztatasa szerint 
1 helyiségbe i lě,:a ioo,uhitelessége2013. j.tlnius hónapban lejáľt. A JGK zrt. eľre való tekintettel a beľlőtĺľsäknak 2013. június és 2Ot3.július hónapra 6t.950,- Ftlhó + ÁFA víz-csatoma diiat íľt elő. A- Metal.l.org Bt. a víz-csatoľna dijtartozást nem ismeľte.".Ł A Metalloľg Bt. képviseleteben eljáľó Gullai ti#;; iľoda ľészéről dr.Gullai Péter Ĺigyvéd a2OI4. május 28:án,2015. máľcius 02-áň és 20t5. mĺ;ís oł-en-t"lt leveleiben atartozás jogosságát vítatta. A reklamációhoz becsatolásľa k9riilt u bĺiu".oáő Holding ZÍt.hálta|ékigazolása, meý arrol szólt, hogy a fenti albetétľe 200i. marcius 1s. es 2ori. jĺniu, 01. köztjttiidőszakra fennálló tartozása nincs a cěgnek. A JGK Zrt. vá,|luz|eveleiben tájékoztatta az iigyvéd urat,hogy a kérdéses két hónap.1Ę. 

9s19ľnádíj e|őírásátabban az esetben lesz lelretosJtio,olni, ha a voltbéľlő bemutatja a vízóra hitelesítéséről sioIo jegyzőkönyvet. Á Mehlloľg Bt, i|rye:n jegyzĺĺkönyvvel
nem ľęndęlkezett.

Az onkoľmányzat a I55.366,- Ft tőke, valamint a20|5.jú|ius 3I-ig fennálló 38.0oo,- Ft késedelmikamat' összesen |93366,.Fttartozźls iigyében 20l5. augusztllszs-enkéľte ajogi etjáľás megindítĺását
a megbízott ügyvédi iľodától.

t107lľÜB|037/20|5l2 ÍjglĺiratszÁmon 20t5. szeptembeľ 24-én dr.Barbalics Miklós közjegyzőÍizetési
meghagyást bocsátott ki. A Metalloľg Bt. zoís. ottoueľ 09-én a fizetési meghagyással szembenellentmondással élt.. A kazjegyző ż015. októbeľ 09.én l:rr'íruĺiiď;?n.őí;ĺ; iigyiratszámonmegküldte a pené alakulást megállapító határozatot.



A megbízott jogi képvise|ő 2015. októbeľ 26-án a Pesti Központi Keľületi Bíróság Gazdasági
Csoportjához a keľesetet benyijtotta. A peľ jelenleg is folyamatban van.

2017. mźttcius 28-án Gullaí Sándor peľen kívtili egyezségi ajánlatot terjesztett e|ł5. Az egyezség1
Ąánlat éľtelmében a Meta|lorg Bt. a megállapodás hatá|yba lépésétől szĺmított 15 napon beliil
megfizeti a 2017, máľcius 06. napjára a|únlrizáit valamennyi tartozásátt (155.366,- Ft tőke + 60.632,-
Ft késedelmi kamat, és 5.000,- Ftközjegyzői díj, összesen 220.998,- Ft) - attól függetlenül, hogy a
követelés jogalapját kifejezetten nem ismęľi ę| - amennyiben a jelen előterjesztéshez csatolt
megállapodást a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi onkoľmányzat képviseletében etjáró
személy a|áirja. Azegyezségi ajánlat a|apján a peľes felek a felmerült perköltségeiket maguk viselik.

Javasoljuk a Metallorg Bt. által benýjtott egyezségi ajźn|at elfogadását és a megállapodás
megkötését, mert igy a volt bérlő a teljes fennálló tatozásált belátható időn belÍil rendezi.

u. A beteľjesztés indoka

A peľen kíviili egyezségre vonatkoző aján|attárgyában a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

m. Á döntés célja, pénzügyĺ hatása

Amennyiben a Tisaelt Bizottság hozzájttu| az egyezségi ajánlat megkötéséhez, ílgy az Önkormányzat
tefes követelése megtérü|. Az aján|at elutasíüása esetén egy elhúzódó perre lehet számítani, melyrek
kimenetele bizonyüalan. Amennyiben a bíróság az onkormányzat javára íté|,tryy atartozás végľehajtrás
útján nagy valószínűséggel megtéľülne, Úekintve, hogy a cég az eredmény kimutaĺĺsa alapján jól
jövedelmez.

A döntés pénziigyi fedęzetet nem igényel.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

Az onkoľm ányzat tulajdonában álló nem lakás céljĺára szolgáló helyiségek bérbeadásának fettételeiľől
szőIó 35/f0I3. (VI. 20.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1) bekezdése a|apján
a Képviselő-testĺi|et (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben meghatáľozott fęladat- és hatĺísköľ
megosztás szerint _ önkoľmĺínyzati bérbeadói döntésľe a Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottságot
jogosítja fel.

A Képviselő-testĺilet és Szeľvei szeľvezetĺ és mĺiködési szabőiyzatźről szóIó 36120|4. (XI. 06.) szźmil
önkoľmányzati ľendelet 7. melléklet l.l.l. pontja a|apjan a polgfui és közigazgatási, biĺosítĺĺsi-
kártéľítési tigyekben az onkormźnyzat, mint fél bírósĺĘ, hatóság stb' előtti eljánísjogi részvételével
összefiiggésben az eljánás indítĺása, befejezése, vitele, a jogorvoslat, az egyezség tekintetében a
Y átosgazdátlkodási és Pénztigyi Bizottság diint.

A 66/20|2. (xII. 13.) számű, az onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
g_yakorlásáľól szóló ö'nkormányzati rendelet 20lA. $ (6) bekezdése alapján a vagyonkeze|ó, az
onkormányzat költségvetési szerve, a megblzott gazdasőgi ĺársaság bármikor jogosult az
onkoľmányzat döntési hatĺáskörét ryakorló sz.erv egyedi _ az (l)-(6) bekezdésektől eltéľő - dtintését
kéľni bármely iigyben.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

,+
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Határozati javaslat

.,......./2017. (IV.26.) számú Yárosgazdállkodásiés Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

|) elfogadja a. Metallorg Bt. képviseletében eljáľó Gullai Sándor ijgyvezető peľen kívíili
egyezségi ajá1|9tźl1' azza|,hogy hoaójdrul, hogy a Budapest VIII. kerřlet, Dankó u.22. szźlm
alatti' 35313ĺ0/N1 hrsz.-ú, 55 m2 alapterĺ.ilenÍ, utcai bejĺíratu pinceszintí, nem lakás cé|iára
szolgáló helyiség vonatkozásában 2017. máľcius 06. näpjára 

.a|<ffia|izáůt 
|55.366,- Ft tóke,

valamint 60.632,. Ft késedelmi kama! továbbá 5.000,- Ftközjegyzői díj, összes en220.998,-Ft
fennálló taĺtozása kapcsĺĺn az errő| szś|ó, a határozat ni"llén"ď képező megállapódĺás
megkötéséhez, és a Metalloľg Bt. által a hátraléknak az ezt követ6 15 napon 

.belüli

ľendezéséhez azza|, hogy amennyiben a Metatlorg Bt. nem tesz eleget a fizetési
köte|ęzettségének a megállapodás szerinti fizetési haĺáľiäőben, űgy ap".", 

"ryĺřĺs 
folytatĺísáľa

keľiil sor.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. ápri|is 26.

2) fe|kéri a polgármesteľt a hatáľozat I) pontjátban foglalt megá|lapodás aláíľására.

Felelős: polgármester
Haĺáridő: 2017. mĺájus t5.

- 1) felkéľi a polgáľmesteľt a peres e|iáľás megszüntetése inínti kéľelem a|íírásáłra a MeÍallorg Bt.
fizętési kötelezettségét teljesítését követően.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíridő: 20|7. május 31.

A döntés végrehajtłĺsát végző szeľvezeti egység: Józsefuárosi GazdáIkod ásiKiizpontZrt.

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén
neń indokolt hirdetőtáblán honlapon

javaslata a közzékte| módiáľa

Budapest 20 |7 . ápri|is 20. .7q.-
Bozsik István Péter

v agy ongazdá|kodási igazgatő

KÉszÍľeľľe: JTzsľľvÁnosl GAzDÁLKoDÁsI Kozpoľľinr.
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