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Készítette: galog Erika refeľens
A napiľendet nyilvános ĺ'ilésen kell tárgyalni'
A döntés elfogadásáh oz eglszeríi szavizattobbség sztikséges.

Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénziigyĺ Bizottság!

I. Tényáltás és a dtintés tarta|mának részletes ismeÉetése

A Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi onkormány zat (továbbiakban: onkormányzat)tulajdonát képezó Budapest VIII. kerület, 35881/ó wiä-zą- helyrajzi Jn,; nyilvántartott, aBudapest WII. keľĺitet, Ká|váľi a tér 6, szám a|atti,ás.""sen-lołl 
-m2 

alapteľületű, utcai bejárattl,ftildszint, pince és eĺneleten elhelyezked o, va|amint" É"ł"pä* VIII. keľül et,Káł|vária tér 14. száma|atti, 35915/0/A/38 hrsz.-ú össJesen iśl ̂
, 

ä^p,ł,,Ě,ĺľIicaĺ rulas'int és pince nem |akás céIúhelyiségek béľIője a Tuľay roa szintlĺz^$őzhisznJ 1"'ľ111:.\f!. (székĺrely: 1089 Budapest'Kálvária tér 6.; céqjegyzékszam, ol-ďó-qsozođ; 
"áä,,a^.)iDO663-2-42; képviseli: Darvasi llonaCecíIia önálló tepňeřót.e.ĺ"gá."litigyí ezet(5)a Képviselő-testtilet 12/2014'Gr. 05) számtlhatározataa|apján a 20t4, fe.bru{ľ 

.zě.an 
t"řt, e1 zols. ap*iíii";;:,^ székhelyvál tozás miatt módosítotthatélrozat|an idejű, közje gyzői okiiritba foglalt aeil"t,- ,,"iodés szerint. ,ł ułIo a helyiségeketszínház, i||etve u,,",,ěí,,.összefĺiggésb.ř 

ryyĺ "sycb-Ĺ"l,uľá|is, vendég|átĺĎ és ľaktáľozásitevékenység cé|jára használja. A bé;řJ szerz<jdés 
'ňgĹöte;. előtt a Tuľay Ida SzínházKözhasznú

[:iľ#[läľ;"'ääĹ":'"'J'ľľJ;'ľ"ĺť*#;ľä:''ř"tťlzętett,Áh;|yi,ég.kazingat|łn-

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság az |185/20|4. (XI. |7,) szěmtlhatźrozatőban úry döntĺitt,hogy hozzájárul a Turay rua"ś,ĺnii)-ró"na,"nĺ Ń*ńil Kft.-ve| a két helyiség tekintetébenbérbeszámítási meľállapodas megkóiJ'el'*' bruttó 46.ó6ěj.0;ő,-Ft összegben, 48 hónupon át töľténőbeszámítással, am|2O{8. nou",n-u",--l,-Jnupuun fog leia.,ni. Ä, bé,b"s,é,mŕtási kedvezméný a béľlő
ŕľ.*.ftfľ.:"'Iffilx;,3řY,#",ii?."lanoĹon ,u;it l.iuit"l""jseu"n bérbeadót lęrhelő felújítási és

A Városgazdátkodási.és Pénzügyi Bizottság az 1305/2015. (X]] 14,) számtl határozata a|apjánhozzájáru|t a Turay lda Színháłro'l'"š'"ĺ r.ĺonprofit Ŕt.-u"i ĺ;auu uerĹesza'ĺ,äi megállapodásmegkötéséh ez akét bérelt he|yiség tekintetében toväbbi u.utto ě ,?9.!93,-Ft összegben, 48 hónapon áttöľténő beszámítássa|, ami zozo,ĺebruáľ Ĺónapban ĺ"írc:ä."l.ä bérbeszámítá;ikä;."' éný abér|ő
ŕ:g'ľ,fľ.!"'Í:íl1;,ľ Yu#"łi^tlanokon 

saját řivii;l.,!.lu"" bérbeadót ,"ň.lo ĺelíiĺtasĺ es

1r/_ b"
.... sz. napirend



A jelenlegi nettó havi bérleti dfi előírás aKá|váriatér 6. számalatti he|yis égre |5.996'- Ft/hó + ÁFA, aKźivária tér 14. szám a|atti helyiségre 82.0|g,-Ft/hó + ÁFA @érběszámítási megá|lapodásrafigyelemme|), azaz összesen 98.0l5,-F'hg + Á|A.' A Tuľay kda SzinhźnKĺjzhasznú Nonprofit Kft.-nek2017. május 3l-ig bérleti díj és egyéb kapcsolódó díj tartozásanincs.

A Turay Ida Színház Közhasznú Nonpľofit Kft. béľlő és a THEATRUM Szinházi Ügynökség Kft.(székhely: 2040 Budaors, Szabadságtft |43.2. em. 13; cégsegyzékszám: l3-09-l5613 7; adőszźtm:ll810030-2-13; képviseli: Fekete-Kardosné Sebeők Réka örsďya ugyvezető) 20.7,június l5-énközös kéľelmet nyújtoľu! 9" Táľsaságunkhoz a Ká|vária téľ 6. é;- a |4. szám alatti helyiségvonatkozásában bérlőtársi jogviszony 
|eje;ĺtesenek engedélyezése céljából a jelenlegi rcľlet]szeľződésben foglalt feltételek (elenlegi bérleti díj, azazđ,,""."n 98.01sfFt/hó + AFA megtartása)vźiltozatlanu| hagyása me|lett. TovábĚá a TFIEATRUM szinitn Úgňŕ.ég Kft. kéri, hogy a

fi óktelepét az <inkormá nyzati tulaj donú helyiségekbe bej egyeztethesse.

1.9lił* Properly Kft. által 
'2O|7. 

máju.s 09-én készített ingat|anfoľgalmi szakvélemény szerint aKá|vária tér 6. szám alatti helyiség forgalmi éľtéke: |52,2oo,.0l0,- Ft (26g.3sl,-rĺm'1. Á i;;;;il;éľték l00 'Á-ának figyelembevételével, a közművelődési, oktatási, szociális és sport tevékenység,műterem' kiá||ító terem, múzeum, színhńz, prőba-, torna- és tánctereň, k|ubhelyiség,
tevékenység ekhez tartoző 6 %o-os szorző a|apján a szimított.nettó havi bérleti díj cĺsszege 76 l .000,- Ft.

{ !r1n9n PropeľĹy Kft. által 2013. októbeľ l l.én készített és Gódor Lász|ófiiggetlen ingatlanszakéľtő
által 20|7.június 26-źn aktualizá|t ingat|anforgalmi szakvélemény szerint aKźlęźriatér |4, számalatti. helyiség foľgalmi énéke: 65.540.000,- Ět 1loo.s 60,-Ft/m2ý. Á f".g;;i^jnet loo %o-źnakfigyelembevéte|éve|, a közművelődési, oktatási, s)ociális és sport tevékenység, műteľem, kiállító
terem, múzeum' színház, próba-' torna- és táncterem, klubhe|yiség, teuék"ny'eg""ŕn", .p1rtozô 6 oÁ-os
szorző a|apján a számított nettó havi bérleti díj ĺisszege 327 .700,- Ft.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a THEATRUM Színházi Ügynökség Kft. a nemzetivagyonró| sző|ő 20|1. évi CXCVI. tv. 3. s (1) bekezdés l. pontja szerin7- źilátható szervezetnek
minősül, ellene végľehajtás-, csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban, táľsasági adó bevallási
kötelezettségének eleget tett.

A helyi váľos-rehabilitációs teľtilet kijelöléséről és a terüIeten a ľehabilitáció megva|ósításáról szóIó47l20lf . (Vn. 0l.) önkoľmányzati rende|et a|apjźn a tárgyi helyiséget magába"foglaló épiilet nem
éľint FIVT teľĺiletet'

Javasoljuk táľgyi helyiségek tekintetében a tulajdonosi hozzájáru|ás megadását a bérlőtársijogviszony. létesítéséhez a Tuľay Ida SzínházRözhásznrú NonpľoÍit Kft. bérló és a THEATRUM
Színházi Ügyniikség Kft. között, az a|ábbi egyĺittes feltételekkel:a) a bérlőtáľsak a Turay lda Szinhéa Közhasznú Nonpľofit Kft.-vel kötött bérbeszámítási
megáIlapodások fennál|ása alatt az a|ź,}lbiak szeľint fizetik'"g u bérleti díj ĺlsszegét:. 2018' novembe'r 

!ói:tig aBudapest VIII' keľü|et ká|vźria tei a. sz{m a|atti he|yiségre ajelenlegi |5.996,- oíľ: fll'u Budapest VIII. kerületKá|vfuiatér |4' szám a|atti helyiségľe ajelenlegi 8f.019,-Ftlhó + ÁFA, azaz öśszęsen 98'0l5,-Fťhó + Ápł ueĺ.tĺ-áĺ-i k<iztizemi éskülĺinszolgáltatási dijak összegét kötelesek megfizetni (20|4. november íg' napján kötött
b érbeszámitás i m egál lapodás al apj án),. 2018. december hónaptól 2O2O. február hónapig a Budapest VIII. kęrület Kálvária tér 6. szźm
alatti helyiségľe 585.988,-Ft/hó + ÁFA, a Budapest ViIř. kertĺIet Kálvária tér |4. szám a|attihelyiségre
282.467,-FtJhő + ÁFA, azaz issze;sen 868.455,-Ft/hó bé'l;ii JÜ-;.Ára.T' kozüzemi éskülcinszolgá|tatáSi díjak összegét (f016' januáľ 25. napján kotött bérbeszámítási megállapodás
alapjtn).

!) a 20|6. január 25. napjźn kötott béľbeszámítási megáIlapodás megszĺĺnését követi4en, azaz
|!.^zo' 

mĺycius hónaptól a.béľIőtáľsak, vagy amennyiben a Turay Ida Szinhźz Közhasznu NonprofitKft. béľleti jogviszonya báľmely ingatlán tekinteteben a bérbeszálmítási megállapodások |ęjártát



megelőzően szűnik me}, a TI{EATRUM Szinházi Ügynökség Kft' a számított béľleti díjat kötelesmegťlzetnl.

Javaso|juk a béľlőtársi jogviszony létesítéséľe vonatkozó bérleti szerződésmódosítás közjegyzői
okiratba történő foglalását.

Tekintettel arra, hogy a bérleti díj véitozat|an marad, a bérlőtársaknak óvadék feltöltési kötelezettsége
nem kelętkezik.

Javasoljuk továbbá a Budapest VIII. kerü|et, Ká|vária téľ 6. és 14. szálm a|att |évő önkoľmányzati
!]-a1oo1ĺ a Turay lda Színház Közhasznri Nonprofit Kft. álta| béľelt helyíségek tekintetében aTHEATRUM Színházi Ügyniikség Kft.-nek a fióLtelep haszná|at igazo|ásźravoíatkozó nyilatkozat
megadását tekintettel a béľlőtársi jogviszonyľa.

il. A beteľjesztés indoka

A bérlőtársi jogviszony létesítése és a fióktelep haszná|at tulajdonosi döntést igénye|. A BudapestJózsefuárosi onkoľmányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tűlajdonosi jogok "gyakor|ásárol 
szóló

6612012. (XII.13.) onkormányzati ľende|et 1tovauĚLtuan: Varyonrendelet) 16. $ ab) pontja a|apján a100 millió Ft feletti értékű Vagyon hasznosításával kapcsolařós döntés eśetén ä rjpvlselo.testĺ'ilet a
tulaj donosi j og gyakorlój a.

Tekintettel a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
(XI.06.) önkormányzati ľendelet 7. szźmtl mellékletének

MÍĺködési Szabá|yzatfuól szóló 36120|4.
l.4.6. pontjában foglalt ľendelkezése és a

azonban a Tisaelt Bizottság jogosult a döntést
vagyonrende|et 17, $ (2) bekezdésében fog|a|takra
meghozni.

A Tuľay Ida Színház a VIII. kerületben műkc'dő színvonalas színház. A színház működéséhez
elengedhetetlen, hogy bĹifét üzemeltessen a színhźrzi évadban. A büfé üzemeltetése érdekében kívánjákelsősorban létrehozni a bérlőtársi jogviszonyt. A szinházi évad megkezdéséig rendezni kell ęzt ahelyzetet, amit a felek béľlőtársi jogviszony ĺétľehozásával kívánnak ňegoldanilTovábbá a BudapestJózsefuárosi Önkormányzatnakeioěte, hogy a kulturális élete magas színvonalú legyen, így a színház
működését ebben a foľmában is támogassa.

III. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiségek kapcsán a bértőtáĺsi jogviszony létęsítését és a fióktelep használ|at
engedélyezését, mivel a folyamatos bérleti díj uěvetel az Önkorm ányzat sÁmź,ra e|őnyös, ahelyiségeket a béľlőtársak továbbra is bérlik és kaibantaľtják.

A helyiségek vonatkozásában a bérlőtársi jogviszony létesítése és a fióktelephaszná|atengedé|yezése
pénzugyi fedezetet nem igényel

Ahatźrozatijavaslat e|fogadása nem befolyásolja az onkoľmány zatf017,évi béľ|eti díj bevételét'

fV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Mtiködési SzabźůyzatáľóI szóló 36/20|4. (XI.06.)
önkoľmányzati rendelęt 7. számű mellékletén ek 1.4'6. pontja a|apjái aYárosgazdźtltoáĺsl és Pénzügyi
Bizottság önkormányzati érdekből, ľendkívüli sürgőśség"esetén gyakorolhatja a Képviselő-testület
összes nem kizárólagos - átľuházhatő - hatáskörét.

A Budapest Józsefuáľosi. orrkoľmányzat vagyonáról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakor|ásáľóI szó|ó 6612012. (xil. 13.) cinkormáňyzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 6. $

ĺÍłtlv.u
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(1) bekezdése 13. pont h) alpontja értelmében: ,,Vagyonĺiryletnek minősĹil különösen: h) a varyont
érintőegyébdtintésekmeghozata|a, jognyilatkozatokkiadźtsą...''.

A Vagyonrendelet 17. $ (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testĺilet tulajdonosi jogköreit két
Képviselő-testiileti ülés ki'zt'tti időszakban, kiilönösen nyári ülésezési szünet idején vagy testiileti ülés
elhalasztása esetén, rendkíviili sĹirgősséget igénylő döntések tekintetében a Polgĺírmester indítvĺányĺára
a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága gyakorolja.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljánísról és a végelsámolásról szn|ő 2006. évi V. törvény 7. $
(4) bekezdése értelmében a cég szekheýe, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehe! amely a cég
tulajdonát képezi, vagy amelynek használatĺára a cég jogosult. A cégahasznállat jogszeľűségét igazolni
köte|es.

Az onkoľmźnyzatfulajdonában álló nem lakás céljĺáĺa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiÍől
sző|ő 3512013. (u. 20.) önkoľmźnyzati rendelet (továbbiakban: RendeleĐ 9. $ (2) bekezdése
értelmében már fennállő szerzndés esetén a bérlőtársi jogviszony létesítésnek feltétele, hory erről a
leendő bérlőtĺírsak megállapodjanak és a VarosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság engedéý adjon a
szerzśdés módosí&ĺsára. MáÍ fennálló szerzśdés esetén a bérlőtĺársi jogviszony létesítése a bérleti
szerzÍődés módosításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A Rendelet 21. $ (3) bekezdése értelmében a bérleti jog átľuhĺázísa, cseĘe, bérlőüáĺsi joryiszony
létesítése esetén a bérleti szerződés megki'téséig az eredeti bérlő felel a helyiségbérlettel felmerülő
kötelezettségek teljesítéséért, a bérbeadó nyi|atkozata nem eredményezi a béľleti jogviszony
módosíüását.

A Rendelet 24. s Q) bekezdés szerint a bérleti sznrzadés módosításĺáról szóló bérbeadói megállapodás
feltételekhez köthető.
Különösen - de nem kizárćńag_ a bérlőnek vállalnia kell
a) aszerződés módosíüísától kezdve megfizntiaz újonnan megállapított bérleti dijat,
b) ha a szerződés nem tartalmazilyen kikötést, a bérleti díjat a jövőben, évente januar l-jétől a KSH
áůta|aze|őző évre vonatkozón közz.etett fogyasztói rĺrindex méľtékével növelve ťlzntimeg,
c) a bérlő vái|a|ja a 17. $ (4) bekezdésben foglalt közjegyzői okirat a|áíĺźsáú, amennyiben azabérleti
jogviszony léĺejtittének feltételeként előíľt.

A 24812013. (VI.19.) szamú Képviselő-testĺileti hatźrozat 7. pontja a|apjźn a helyiségbér a|apjźu| a
helyiségeknek a jelen batfuozat és a Képviselő-testĺilet máshatźrozata szerint akfia|izźit beköltiizlrető
forgalmi értéke szolgál. Ahatfuozat 8. a.) pontja értelmében a helyiségben végezni kívánt tevékenység
figyelembevételével tiirténik a bérleti dij megllatátrozźsa. A bérleti díj megállapíüásánál a
közművelődési, oktaúísi, szociális és sport tevékenység, miĺterem, kiállító terem, múzeum, szíllház,
próba-, torna- és üáncteľem, klubhelyiség tevékenységekhez tartoző szarzó 6Yo.

Fentiek a|apjźlnkérem a Tisztelt Bizottságo! hogy tulajdonosi döntését meghoani szíveskedjen.

Határozati javaslat

... ......év. (...hó....nap) száműYärosgazÄźtlkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Vĺárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a 36/2014. Qű.06.) ö,nkormányzati rendelet 7.
mellékleténekI.4.6. pontja a|apjźn úgy dönt, hory

|.) hozzáĘátľul a Budapest VIII. keľĺilet, Iúí|váľia tér 6. szátm alatti, 35881/0ĺNI6-24 he|yrajzi
sámon nyilvántartótt, összesen tO4! m2 alapteriiletiĺ, valamint a Budapest VIII. keľĺilet,
Iúĺtváľia tér t4. szátm a|atti,35gl5lo/N38 hrsz.-ťl tisszesen 457 m2 alapterĺiletíĺ utcai fiildszint
és pince nem lakás célú helyiségekre a Tuľay Ida Színhĺíz Ktizhasznú Nonpľofit Kft.

,fu



(székhely: 1089 Budapest, Ká|vária tet 
.6-:; cégsegyzékszám: 01-09-980209; adőszźlm:2||90663-2-42; képviseii: Darvasi Ilona CecíliL oiłllt,ke1^vi9e|etre jogosult ügyvezető) bérlőés a THEATRUM Színházi Ü^gylökség rľ.. 1s"ji.i e|y:2040Budáoľš, Szabadság ilt 143.2.em. 13.; cégsegyzékszám: ts-bq-lsoT:l; uäJoa': l18l0030-2-13: képviseli: Fekete-

ffi;:ll*Tľłä:|" 
orsolya ugyvezető) közt,tt-iéflőtársi jogvisz*yiät".te. éhez az alábbi

a') a bér|őtársak a Turay lda Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött bérbeszámításimegállapodások fennáIl ása a|att az a|ábbiako"'int-ĺ,.ti'k meg 
" 

uŻ.l"iĺ díj összegét:aa.) 2018. n.ovembeľ hónapig a BudapesĹÝin l.".iil" t Kźůvária těr 6. számalatti helyis égre ajelenlegi 15.996,- pĺnoJ 
"o$" Bil"p;;.łm. kerület raí,iiu. te, 14. szám a|attihelyiségre a jelenlegi 82.0tg'-Ft/ho * Áŕa' J u) o,,,",",98.0ls,-F'ho + Áp.e béľleti dij+ közüzemi és különszolsá|tatási-d1at osszeget lĺĺjtelesek.afi;;."iłz0lł. nou".nber 19.n apj án k ötött b érb e számířás i me gál l äp o aes al aTj.ĺn l,ab.) 2018. december hónaptól zo^z.o]ĺeurua, ni"ffi uBudapest VIII. kerület Kálvária tér 6.szám alatti helyiségre 585.988,-Ft/ho i 4n'ł' ä Budapest vuI. Ĺeľue t Ká|vfuia tér 14'szám a|atti helyiségľe 282.467,-Ft/ho * Áŕe, łzaz osśzęs"lr 868.ajiĺFt/hó bérleti díj +Ár.a + kijzužemi" és különszolgáItatási a1;uĹ ti.,'"g ét (2016.januáľ 25. napjźłnkötöttbérbeszámításimegáIlapodásalapjlán). J-.-- -.

b.) a 2016'januáľ 25. napján kötött béľbe számításimegállapodás megszűnését követőę n) azaz2020. március hónapiól a béľlőtársul.,,łgy 
^"nnyiuen 

a Tuľay Ida SzínházKözhasznriNonprofit 
'ĺ1 'b:..|.li 

jogv'iszony^ biÄ;|; ingatIun tetintáteuen a bérbeszámításimegá||apodások|ejártát megelozően sziĺnik Áé',.irHpaľnuľ,l š,ĺnia,iÜgynökség Kft.a szźtmitott bérleti díjat köteies(ek) megfizetni. 
.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodás i igazgatójaHatráridő:2017. júIius l0. I

2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 35881/0/N16-24 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,teľmészetben a Budapest VIII. keľü|et, Kálvária téľ 6. szám aiattta|á|ható, összesen 1041'm2 alapterületű, valämint a Budapest vI[. l.""ĺiI"t, Kátváľia |e,_ u. szám a|atti,35915/0/A/38 hľsz'-ú összesen a57 :n; alapte.ĺĺetĺ.ii.ň'anyzatitulajdonú, nem lakás céIjáraszolgáló helyiségekľe a THEATRUM Színházi Ügynti.ľscg xÍt. 
-.jś,e.e 

a fióktelephaszná|athoz 
' 
szükséges tulajdonosi ' hozzájár:u|as megadásához a bérleti szerződésmegszĺĺnésének időtartamáig azza|, hogy á ueil"tĺ jogviszony megsziĺnése esetén aTHEATRUM Színházi Ügynŕ'kség xľt].ľlahdettuiunui intezteá* u řiol.t.l.p közhitelesny i|v ántartásokból való toľléšá érdekében.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási K<izpont Zrt' vagyongazdá|kodásj igazgatőjaHatáridő: 20 l 7. július l 0.

3.) ahatározat |.-2.) pontja szeľinti hozfjáyúfs.akkoľ lép hatá|yba,amennyiben a THEATRUMSzínháni Ügynökség rt. es a Tuľay Iďa SzínhánKĺĺzńäsznú Nonpľofit Kft. a|áírJák ahatározatl .) pontja szeľinti bérleti szerződés módosítását.

Felel<ĺs: Józsefiiáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatójaHatáridő: 201 7. július l 0.

4.) fe|kéľi a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a hatfuozatmellékletét képező,fióktelep hasz'ná'|at'ra jogosÍto nyilatkozato. 
" n"ä"p* Főváľos VIII. keľĹilet JózsefuárosiOnkormányzat, minttulajdonos képviseletéb." u ú;ńi; zeruődésmódosítás megkötése ęseténa THEATRUM Színházi Ügyni'ńog Kft. ľészJľe 

"a.ĺ" 
ň

Felelĺĺs: Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt, vagyongazd,á|kodási igazgatója



Határidő: 20 1 7. július 1 0.

5.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a hatźrozat l.) pontja szeľinti bérletiszerződés módosítás megkötéséľe - a b3rleti szeľzóáés egyéb feltéte|einek vá|tozatlanu|hagyása mellett - amelynek feltétele, hogy az o'l.".-e"yzat hilajdonában á||ó nem lakáscé|jára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának-ŕeltételei.oi,"olo 35/2013.(VI. 20.) ónkormányzatiľendelet f4. s Q) bekezdés c) pontja !9ujĺ"ioa;o;; előtt egyolduiĺ Ĺt,*i"""ttségváIlalásinyi|atkozat a|áírźsátvállalják á Ĺ"náo uerjótarsat. ""

Felelős: Józsefuárosi eazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatójaHatáridő: 2017. július 3l.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Józsefuárosi GazdáIkod ási Kozpont Zrt'
A lakosság széles

nem indokolt

Budapest, 2017. július 04.

körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjárahirdetőtáblán honlapoň

(l.l
Bozsik Isíván Péter

v agy on gazdál kod ás i i gazgató
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NYILATKOZAT

Budapest Főváľos VIII. keľütet Józsefuáľosi onkoľmányzat(l082 Budapest, Baross u.63-67.'adőszáma: 157357|5-2-42, a továbbiakba; Ö'kil;;;;;ĺi megbizásábóI és megh ata|mazásábő|e|járva a Budapest Józsefuárosi onkonnány?; n,!;;;eazdáĺkodási és Pénztigyi Bizottság.'''...../20|7' (VII.10.) számú határozata a|ap1án a lĺzššivaľosi Gazdámaĺsi Kiizpont Zrt.(székhely: l082 Budapest, Baross u, 63-67.,"efi.gy"Jrc)i^ł otlo-048457; adőszáma:252gf4gg-2.4f; képviseli: Bozsik István Péteľ vagyo ngazdá|kodálsi igazgató)

hozzájáru|ását adja

ahhoz, hogy a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi o1\9rme1ľ zat kizárő|agos fulajdonábanálló, 35881/0/N16-2.4 h111.- {att nyi|vántartott, összesell 1.oąl 
^, alaptertiletĺĺ, természetben aBudapest VI[I. keľület, Ká|váľi a tér 6. szám ai]|atti,valamint a Budapest VIII. keľütet, Ká|váľiatér 14. szám a|atti,359|5/0/A138 hrsz.-ú összesen 457 m2 alaptertiletű utcai ftj|dszint és pince nemlakás céljára szolgáló helyiségľe vonatkozóan a rHnÁľŔffi':ľnĺzi Ügynłikség Kft. (székhely:2040 Budaörs, Szabadság t't íąs. 2. em |3.; céeJegyzéksza-,ls-oq.l56l3l; adőszźtm: l 1810030-2-|3; képviseli: Fekete-Kaľdosné Sebeők,,.łéř".,óilly' ĺ:gyvezető) a béľleti szerződésénekmegszűnésének idotaľtamrĺig fióktelepet létesítsen, azt u"l,iuuLlo, iľataiban megjelölje, valamint aszékhely szerint illetékes Töľvényszéťceguĺ.o,ag áná| ésu l,utá.agotná| bejelentse.

ŕJäľľffitrj;ĺilľ.:"' Ugynökség ľ(ft. az ingatlanok felett tu|ajdonosi, illetve egyéb vagyoni

A fióktelep haszná|at 
1ogcj1e:-Budapest Főváros VIII' kerü|et Józsefuáľosi onkormá nyzat, minttulajdonos, Tuľay lda SzinházKözhisznú Nonpľofit Kft. és a THEATRUľĺ szĺnĹĺzi ÜgyniitĺségKft., mint béľlőtársak k<ĺzĺitt azingat|anor tekintđtében fennálló bérleti szętződés.

Budapest, 2017.

Bozsik István Péteľ
Y agy o ngazd á| kod ási lgazgató

Jĺízsefvárosi Gazdálkod áľli Ŕiičp ont Zrt.


