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Tiszte|t Y árosgazdátlkodásĺ és Pénzĺigrĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dtĺntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat (továbbiakban: onkormĺányzat)
tulajdonát képeza Budapest VItr. keľiilet, 3588Il0lN|6-24 he|yrajzi szálmon nyilvĺántartott, a
Budapest VIII. kerĺĺlet,Iúílváľĺatér 6. szám alatti, összesen 1041 m2 alapteriiletiĺ, utcai bejáratű'
fiildszint, pince és emeleten elheýezkedő, valamint a Budapest VIII. kerü|et, Iú{lváľĺa tér t4. szálm
a|atti, 359|5/0/N38 hľsz.-ú összesen 457 m2 alapteriiletíĺ utcai ftildszint és pince nem lakás célú
he|yiségek bérlője a Tuľay Ida Színház Ktizhasznú Nonprofit Kft. (szekhely: 1089 Budapes|
Kálvária t& 6.; cégieryzekszám: 01-09.980209; adőszám: 21190663-2-42; képviseli: Daľvasi Ilona
Cecília önálló képviseletre jogosult iig5rvezető) a Képviselő-testíilet 12ĺ2014. (II. 05) száműhatfuozata
a|apjén a 20|4. februrír 26-án ke|t, és 2015. április 27-én szekke|yvźútozás miatt módosítoĺ
határozat|an idejÍĺ, közjegyzői okiratba foglalt béľleti szerzńdés szerint. A bérlő a helyiségeket
színház, ĺlletve az ez'ze| iissz,efiiggésben lévő egyéb kultuľális, vendéglátó és raktáľozísĺ
tevékenység céIjánahasméůja. A bérleti sznrződés megkötése előtt a Turay lda Szíľfľráp Ktizlrasmú
Nonprofit Kft. bruttó 3.695.700,- Ft nem kamatozó óvadékot fizptett. A helyiségek az ingatlan-
nyilvántartłĺsban egyéb besorolással szerepelnek.

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Biznttsőg az ||85l20I4. (XI. 17.) szÁműhatźrozatátban rigy diintött
hogy hoz.zÁjárul a Turay lda Színháa Köżlasznú Nonpľofit Kft.-vel a két he|yiség tekintetében
bérbeszźmitátsi megállapodás megkötéséhez bruttó 46.966.030,-Ft összegben, 48 hónapon áú történó
beszámítással, ami 2018. november hónapban fog lejárni. A bérbęszĺmítĺási kedvezméný a bérlő
annak fejében kapta, hogy az ingatlanokon saját kivite|ezesében berbeadót teľhelő ľeiĺ;ĺtĺesi es
korszeríĺsítési munkálatok végzett el.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az |305/2015. QilI. l4.) szÁmű hatźrozata alapjĺín
hozzź|źru|t a Turay Ida Színhán Közhasmri Nonpľofit Kft.-vel újabb bérbeszámítźsi megállapodás
megkötéséhezakét bérelt helyiség tekintetében további bruttó 6.190.193,-Ft összegben, 48 hónapon át
történő beszámítĺással, ami 2020. februĺáľ hónapban fog lejĺárni. A bérbeszámítĺási kedvezményt a bérlő
annak fejében kuptu' hogy az ingatlanokon saját kivitelezesében bérbeadót terhelő felújítási és
korszeľÍĺsítési munkáIatok végzett e|.
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A jelenlegi nettó havi bérleti díj előírás a Kálváriatér 6. szÁmalatti helyiségre |5.996'- Ft/hó + ÁFA, a
Kálváľia tér t4. szźtm a|atti helyiségľe 82.o19,-Ft/hó + ÁFA (bérbeszamítási megállapodĺásra
firyelemme|), azaz összesen 98.o15,-Ft/hó + ÁFA. A Turay ĺdaSzín|láz Közhasznri Nonprofit Kft.-
ĺek20|7. május 31-ig bérleti díj és egyéb kapcsolódó díjtartozźsanincs.

A Turay (da Színhźz Köztrasznú Nonprofit Kft. beľlő és a TřIEATRUM Szírlházi Ügynökség Kft.
(székhely: 2040 Budaiirs, Szabadsőgtú |43.2. em. |3.; céĄegyzekszám: 13-09-15ó131; adószam:
11810030.2-13; képviseli: Fekete.Kardosné Sebeők Réka oĺsolya ijgyĺvezstó) ?0|7, június 15-én
köztis kérelmet nyujtottak be Társaságunkhoz a Kź/'vźria t& 6. és a 14. szám a|atti helyiség
vonatkozásában bérlőtáľsi jogviszony létesítésének engedélyezese céljából a jelenlegi berleti
szerződésben foglalt feltételek (elenlegi bérleti dij, azaz összesen 98.015,-Ft/hó + AFA meg|artása)
vát|tozat|anul hagyása mellett. Továbbá a TIIEATRUM Színházi Ügynökség Kft. kéri, hogy a
fióktelepét az önkormányzati tulajdonú helyiségekbe bejegyeztethesse.

A Grifton Properý Kft. által 2017. má$us 09-én készített ingatlanforgalmi szakvéIemény szerint a
Kálvĺíria tér 6. szálm alatti helyiség forgalmi értéke: 152.200.000,- Rt (269.38l,-Ft/m.). A forgalmi
érték 100 Yo-źnak figyelembevételével, a közmíĺvelődési, oktatĺási, szociális és sport tevékenység,
mĺĺterem, kiállító terem, múzeum, színbáz, próba-, torna- és táncterem, klubhe|yiség,
tevékenységek'heztartoz.o 6%o-os szorzn alapján a szímított nettó havi berleti dij összege 761.000'- Ft.

A Grifton Propeľ|y Kft. által 2013. október 1l-én készített és Gódor Lőszló fiiggetlen ingatlanszakéľtő
éL|ta| 2017. június 26-án akfial.izźůt ingat|anforgalmi szakvélemény szerint a Káivfuia tér |4. szźm
alatti helyiség forgalmi értéke: 65.540.000,- Ft (169.360,.Ft/m,). A forga|mi érték 100 %-źľlak
figye|embevételével, a közművelődési, oktatrási, szociális és sport tevékenység, műterem, kiállító
terem, múzeum, színhá1próba-, torna- és L,ĺncterem, klubhelyiség, tevékenységekhez t.artoző 6 Yo-os
szorző alapján a szamított nettó havi béľleti dfi összege 327.700'-Ft.

A benyujtott iľatok alapjan megállapítható, hogy a TIIEATRUM Színhäľ;i Ürynökség Kft. a nemzeti
vagyonról sző|ő 20|l. évi cxcu. tv. 3. $ (1) bekezdés l. pontja szerint átlláthato szervezetnek
minősül, ellene végrehajtĺás-, csőd- és felszámolási eljáľás nincs folyamatban, t-ĺársasági adó bevallási
kötelezettségének eleget tett.

A helyi város-ľehabilitríciós teriilet kiielöléséről és a teriileten a rehabilitríció megvalósítĺásáról szoló
47l20l2. (Vn.01.) önkoľmányzati rendelet alapján atfugĺi helyiséget magálba foglaló épület nem
érint FIVT területet.

Javasoljuk tátrgyi helyiségek tekintetében a tulajdonosi hozzá$źm|ás megadását a bérlőtĺársi
jogviszony. létesítéséhez a Tuľay Ida Színhĺĺz Közhasznú NonpľoÍit Kft. bérlő és a THEATRIIM
Színbázi Ügyntikség Kft. kiizött, az a|ábbi eryiittes feltételekkel:
a) a bérlőtĺársak a Turay Ida Színhőz Kiizhasznri Nonprofit Kft.-vel kötött bérbeszámítĺísi
megállapodások fennállása alatt aza|ábbiak szerint fizetikmeg a bérleti dfi iisszegét:
. 2018. november hónapig a Budapest VIII. kerület Káivźria tér 6. szám alatti helyiségre a
jelenlegi 15.996,- Fťhó + 4FA, a Budapest Wtr. keriilet Kálvária tér |4. szźm a|atti helyiségľe a
jelenlegi 82.o19,-Ft/hó + ÁFA, azaz öśszesen 98.015,-Ft/ľró + ÁFA bérleti díj + közüzemi és
kiilönszolgáltat'ási dĺiak összegét kötelesek megfizetni (20|4. november 19. napjan ki'ti'tt
bérbeszámíüási megállapodás alapján)'
. 2018. december hónaptó| 2,020. február hónapig a Budapest VItr. keriilet Kálvária ter 6. szźlm
alatti helyiségre 585.988,-Ft/hó + AFA, a Budapest VItr. kerület Kálvária tér 14. szźtm alatli helyiségre
282.467,-Ftlbó + ÁFA, azaz össz.esen 868.455,-Ft/hó bérleti dĺj + ÁrA + közüzemi és
ktilönszolgáltatási dfiak összegét (2016. január 25. napján kötött bérbeszÁmítátsi megállapodas
a|apján).
b) a 2016. januĺár 25. napjźn kötött bérbeszźmítźtsi megállapodás megszíinését követően, azaz
2020. március hónaptó| a bér|ĺ5tźlrsak, vagy amennyiben a Turay lda Szíĺúláz Kiizhaszĺrú Nonprofit
Kft. béľleti jogviszonya bármely ingatlan tekintetében a bérbeszímít.ási megállapodások |ejfutźú
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megelőzően szűnik meg' a TIIEATRUM Színhźzi Ügynökség Kft. a sámított bérleti dijat köteles
megfizetni.

Javasolt albérletbe adás helyett berlőtársi jogviszony létesítése, mivel albérletbe adás esetén a Turay
Ida Szíĺtház Közľlasznú Nonprofit Kft. e|veszítheti a közhasznú besorolását, tekintette| arta, hogy az
ingatlanľész ilyen célri albérletbe adĺísa vállalkozasi tevékenységnek minősiil.

Javasoljuk a bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó bérleti sznrződésmódosíüás kilzjegĺzői
okiľatba töľténő foglalását.

Tekintettel aľrą hogy a bérleti díj váůtozat|an marad, a bérlőtársaknak óvadék feltöltési kötelezettsége
nem keletkezik.

Javasoljuk továbbá a Budapest VIII. kerület, Kálváľia téľ 6. és |4. szátm alatt lévő önkormányzati
tulajdonú a Turay tda Sziĺűán Közhaszĺlti Nonprofit Kft. által bérelt helyiségek tekintetében a
TEEATRI]M Színhĺízĺ figynřikség Kft.-nek a fióktelep hasznźt|at igazo|źsára vonatkozó ĺyi|atkozat
megadását tekintettel a bérlőüársi jogviszonyra.

tr. A beteľjesztés ĺndoka

A bérlőtársi jogviszony létesítése és a ťlóktelep használat tulajdonosi döntést igényel. A Budapest
Józsefuárosi onkormányzat vagyonőről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló
66l20L2. (KI.13.) ö'nkoľmányzati rendelet (ovábbiakban: vagyonrendelet) 16. $ ab) pontja alapjźn a
100 millió Ft feletti éľtékíí vagyon hasznosíüĺsával kapcsolatos döntés esetén a Képviselő-testiilet a
tulaj donosi j og gyakorlój a.

Tekintettel a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műktidési Szabá|yzatáről szoló 3612014.
(xI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.6. pontjában foglalt rendelkezése és a
vagyonľende|et I7. $ (2) bekezdésében foglaltakra azonban a Tisztelt Bizottság jogosult a döntést
meghozni.

A Turay (da Színház a VIII. keriiletben működő színvonalas szíĺlház. A szíĺlháa mtiködéséhez
elengedhetetlen, hogy büfét üzeme|tessen az idei színhźz;i évadban. A biifé ĺizeme|tetése érdekében
kívrínjĺík elsősorban létrehozĺli a bérlőüírsi jogviszoný. A szíĺthźai évad megkezdéséig rendezĺri kell
ezt a he|yzstet, amit a felek bérlőtĺársi jogviszony létrehozásával kívánnak megoldani. Továbbá a
Budapest Józsefuáľosi onkormĺányz'atnak érdeke, hogy a kulfurális élete magas színvonalú |egyen, igy
aszínhźzmiĺködését ebben a formában is tiámogassa.

m. A diintés célja' pénzüryĺ hatása

Javasoljuk a fenti helyiségek kapcsán a bérlőtársi jogviszony létesítését és a fióktelep használat
engedé|yezssét, mivel a folyamatos bérleti dfi bevétel az onkoľmányzat szÁmára előnyös, a
helyiségeket a bérlőtírsak továbbra is bérlik és karbantartjĺák.

A helyiségek vonatkozásában a béľlőtĺáĺsijogviszony létesítése és a fióktelep hasznáiat engedélyezése
pénziigy i fedezetet nem igényel.

Ahatfuozati javaslat elfogadása nem befoýásolja az Önkormłínyzat 20t7. évibérleti dii bevételét.

fV. Jogszabá|yi ktĺrnyezet

A Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabáiyzatfućll szóló 3612014. (xI.06.)
iinkormányzati rendelet 7. mellékletének l.4.6. pontja a|apján a Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság önkormányzati érdekből, rendkíviili siirgősség ęsetén ryakorolhatja a Képviselő.testiilet
összes nem kiárólagos - źtfuuhźvhatő - hatĺáskiirét.
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A Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat vagyonaróI és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľó| szoló 66/2012. (KI. l3.) önkoľmányzati ľendelet (továbbiakban: Varyonľendelet) 6. $
(1) bekezdése 13. pont h) alpontja értelmében: ,,Varyonügyletnek minősiil kiilöniisen: h) a vagyont
érintőegyébdöntésekmeg}lozata|a' jognyilatkozatokkiadásą...''.

A Vagyonľendelet 17. $ (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testĺilet tulajdonosi jogkoľeit két
Képviselő-testĺileti iilés közötti időszakban, különiisen nyári ülésezesi sziinet idején vary testiileti iilés
elhalaszüása esetén, rendkívüli sürgősséget igénylő döntések tekintetében a Polgĺáľmester indífuĺányára
a Viárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága gyakorolja.

A cégnyilvánosságról, a bíľosági cégeljárásról és a végelsámolásról szn|ó 2006. évi V. tö,ľvény 7. $
(4) bekezÄése érte|mében a cég szekheýe, telepheýe és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég
fulajdonát képezi, vagy amelynek használatĺára a cég jogosult. A cég a haszrálatjogszerüségét igazolni
köteles.

Az onkoľmźnyzat fulajdonában álló nem |akźĺs cé|jára szo|gál|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiröl
szől.ó 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (ovábbiakban: RendeleĐ 9. $ (2) bekezdése
éŕelmében már fennálló szerződés esetén a bérlőtĺársi jogviszony létesítésnek feltétele, hogy erľől a
leendő bérlőtársak megállapodjanak és a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság engedélý adjon a
szerziĺdés módosítĺĺsára. Már fennálló szerzodés esetén a bérlőüáĺsi jogviszony létesítése a bérleti
szerzödés módosíüásra vonatkozó szabáůyokat kell alkalmazĺri.

A Rendelet 21. $ (3) bekezdése értelmében a bérleti jog áftrvháĘ,álsą cseréje, bérlőüáľsi jogviszony
létesítése esetén a bérleti szerződés megkötéséig az eredeti bérlő felel a helyiségbérlettel felmerülő
kötelezettségek teljesítéséért, a bérbeadó nyi|atkozatz nem eredményezi a bérleti jogviszony
módosítĺísát.

A Rendelet 24. s Q) bekezdés szerint a bérleti szerződés módosításáról szóló bérbęadói megállapodás
feltételekhez köthető
Ktilöniisen _ de nem kizźrő|ag- a bérlőnek vállalnia kell
a) aszerződés módosítrásától kezdve megflzeti az újonnan megállapított bérleti díjat
b) ha a sz.erződésĺemtaĺta|maz ilyen kikötést, a bérleti diiat a jövőben, évente január l-jétől a KSH
álta|az előző évre vonatkozón közzétett fogyasztói árindex mértékével növelve ťlzetimeg,
c) a bérlő vállalja a 17. $ (4) bekezdésben foglalt közjegyĺzői okirat a|äíĺäsät" amennyiben azabér|eti
jogviszony létrejottének fe|tételeként előírt.

A 24812013. (VI.19.) szamri Képviselő-testiileti határozat 7. pontja a|apján a helyiségbér a|apjáu| a
helyiségeknek a jelen határozat és a Képviselő-testĺilet mőshatźtrozata szerint aktn|izáůt beköltözhető
forgalmi éľtéke szolgál. Ahatétrozat 8. a.) pontja értelmében a helyiségben végezni kívant tevékenység
Íigyelembevételével töľténik a bérleti díj meghatározźsa. A bérleti díj megállapítĺásánál a
közmiĺvelődési, oktatĺási, szociális és spoľt tevékenység, mĺiteľem, kiállító terem, múzeum, színháa,
próba-, toma- és táncterem, klubhelYiség tevékenységeküez taĺtozó szorz'ő 6Yo.

Fentiek aĺapjánkéľem a Tisztelt Bizottságo! hogy tulajdonosi döntését meghozri szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap) számú YźtosgazÄálkodási és Pénziigyi bizottsĺági hatźrozat..

A Yőtosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottsĺág a 36ĺ2014. (xI.06.) iinkormányzati rendelet 7.
mellékletén ek | .4 .6. pontj a a|apjźn úry dönt ho gy
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l.) honáĘátrul a Budapest V[I. kerĺilet, I(álvária tér 6. szám a|atti, 35881/0/N16-24he|yrajzi
sámon nyilvántaľtott, összesen 1041 m2 alapterületÍĺ, valamint a Budapest VIIL kerĺilet,
Iúĺlvária tér t4. szám a|atti,359|5to/N38 hrsz.-ú összesen 457 mf alapterületíĺ utcai füldszint
és pince nem lakás célíl helyiségekre a Tuľay Ida Színház Kőzhasznú NonproÍit Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 6.; cégsegyzékszÁm.. 01-09-980209; adőszám:
2||90663-2-42; képviseli: Darvasi Ilona Cecília ö,nálló képvise|etre jogosult ĺigyvezető) bér|ő
és a THEATRIJM Színhĺĺzi tigyniĺkség Kft. (szekhe|y: 2040 Budaörs, Szabadság tlt |43. 2.
em. l3.; cégsegyzsV,szźm: 13-09-15613l; adőszźm.. 11810030-2-13; képviseli: Fekete-
Kardosné Sebeők Réka orsolyaíigyvezntő) között bérlőtĺársi jogviszony létesítéséhez az a|źhbi
egyĺittes feltételekkel :

a.) a bérlőĺírsak a Turay Ida Szíĺůláz Közhasznú Nonproľlt Kft.-ve| ki'tött bérbesámítási
megállapodások fenná|Iása a|att az a|átbbiak szerint ťlzetik meg a bérleti dfi összegét:

aa.) 2018. november hónapig a Budapest VIII. keľtilet Kálvária tér 6. szźm alatti helyiségre a
jelenlegi |5.996,. Ft/hó + ÁFA, a Budapest VIII. kerület Kálvária tér |4. szźtm a|atti
helyiségľe a jelenlegi 82.019,-Ft/hó + ÁFA, azaz összesen 98.0l5,-Ftlhó + Áľĺ' beľrcti aĺ.;

+ közüzemi és kü|iinszolgáItaŁási diiak összegét kötelesek megfizetni Q0|4. november 19.
napjan kötö,tt bérbeszámítĺási megállapodĺás alapján),

ab.) 2018. december hónaptól 2020. februĺír hónapig a Budapest VItr' kerület Kálvária tér 6.
szźm a|atti helyiségre 585.988'-Ft/hó + AFA, a Budapest VIII. keriilet Kálváľia ter |4.
szźtm a|atti helyiségre 282.467,-Ftlhó + ÁFA, azaz összpsen 868.455,.Ft/hó bérleti dii +

Áľe + közijznmi és kiilönszo|gát|tatźsi díjak összegét (2}16.január 25. napján ki'tött
bérbesaámíüási megállapodas alapján).

b.)a20|6.januáľ 25. napjźn kötött bérbeszámítĺĺsi megállapodás megsziĺnését követően' azAz
2020. mfucius hónaptól a bérlötĺársat vagy amennyiben a Turay Ida Színháa Közhasznú
Nonprofit Kft. bérleti jogviszonya bármely ingatlan tekintetében a bérbeszźtmítási
megállapodások lejáĺát megelőzően sziĺnik meg' a TIłEATRUM SzínháziÜgyniikség Kft.
a számitott bérleti díjat köteles(ek) megfizetni.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hataridő: 2017. júIius 19.

2.) hozzá$átrul a Budapest VIII. keľůilet, 35881/0/A/16-24 belyrajzi számon nyilvántaľtott
teľmészetben a Budapest vltr. keľĺilet, Kĺílváľia tér 6. szám alatt taláůhatő, összesen 1041
m2 alapterületíĺ, valamint a Budapest vln. keľĺilet, Iúĺ|váľĺa téľ |4. szám a|atti,
359t5/o/N38 hrsz.-ú összesen 457 m2 alapterüIetíĺ önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségekre a THEÁ.TRIJM Színházi Urynökség Kft. részśre a fióktelep
használathoz szĺikséges tulajdonosi hozzÁjátu|áls megadásához a bérleti szerződés
megszíĺnésének időtartamĺáig az'za|, hogy a bérleti jogviszony megsziĺnése esetén a
TEEATRIIM Színházĺ Ugynökség Kft. haladéktalanul intézkedik a fióktelep kiiżliteles
nyilvĺántartasokból való tiirlése érdekében.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,vagiĺongazdálkodĺásiigazgatőja
Hatáľidő: 2017. jrilius l9.

3.) a hatĺározat t.-2.) pontja szerinti hozzźýán|ás akkor lép hatźůýa, amennyiben a TľIEATRUM
SzÍĺháaiÜg5rnökség Kft. és a Turay ldaSziĺúánKözhasznú Nonprofit Kft. aláíľjá{< ahatźĺrozat
1.) pontja szerinti bérleti szBrzódés módosítását.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. július 19.

4.) felkéľi a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t, hogy a határozat mellékletét képezo,
fióktelep hasznźůatra jogosító nyilatkozatot a Budapest Főváros VItr. keriilet Józsefuáľosi



onkormányz.at, miĺttulajdonos képviseletében a bérleti szerződés módosítrĺs megkiitése esetén
a TIIEATRI]M SzínhániUgyniikség Kft. reszere adja ki.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagĺongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l7. július 19.

5.) felkér| a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés módosítĺás megkötésére - a bérleti szpĺzodés eryéb feltételeinek váitozat|anu|
hagyása mellett - amelynek feltéte|e, hogy az onkormanyzat fulajdonában álló nem lakás
cé|járasm|gźů6 helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35l20l3. (VI.20.) önkoľmányzati
rendelet 24. 5 Q) bekezdés c) pontja alapján közjegyzó elött eryoldalú kötelezettségvállalĺĺsi
nyi|atkozatalrákásáúvállaljĺákaleendőbéľlőtĺársak.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt,vag1ĺongazdálkodásiigazgatója
Határidő: 2017. július 31.

A döntés végrehajtásít véEza szervezpti erység: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

A lakosság szeles körét
nem indokolt

Budapest, 2017. július 12.

érintő diintések esetén javaslata a közzptéte| módjára
hirdetőtĺíblĺán honlapon

v agy ongazdálkodás i igazgatő

KÉszÍrpľľp: JlzspľvÁnosl GAZDÁLKoDÁSI KoZPoNT ZRT.

LpÍRrn,: BłrocEnrxeRľľBnpľs Ą
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I\TflLATKOZAT

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet JózseÍválrosi onkormänylat (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.,
adószĺma: |57357|5-242, a továbbiakban: onkormányzat) megbizÁsáhô| és meghata|mazÁsábó|
eljárva a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Yárosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottság
.........l20I7. (VII.I9.) sámú hatźrozata a|apjźn a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(szekhe|y: l082 Budapest, Baľoss u. 63-67., cégiegyzékszźtma: 01-10-048457; adoszátma: 2529?499-
ŻA2;képviseli:BozsikIstvanPétervagĺongazÄálkodásiigazgatćl)

hozzá$áru|álsát adja

a|lhoz, hogy a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefrrírosi Önkormányrat kizÁró|agos tulajdonában
álló, 35881totVt6.24 hľsz alatt nyilvántaľtott összesen 1041 m2 alapterületiĺ, természetben a
Budapest VIII. kerü|et' Iúĺlvária tér 6. szám alatti, valamint a Budapest VIII. kerĺilet' Kálváľĺa
tér 14. szám alaffi, 359|5tolV38 hrsz.-ú összesen 457 mf alapteriilehĺ utcai fiildszint és pince nem
lalĺás céljĺíra szolgáló helyiségľe vonatkozóan a THEÁ.TRIIM Színházi tigynłikség Kft. (székhely:
2040 Budaöľs, Szabadsźęttt I43.2. em |3.; cégiegyzékszźmz |3-09-15613l; adószím: 11810030-2-
13; képviseli: Fekete-Kardosné Sebeők Réka orsolya ügrvezrtő) a bérleti szeľződésének
megszÍĺnésének időtartamáig fióktelepet létesítsen, azt a hivatalos irataiban megjelö|je, valamint a
székhely szerint illetékes Törvényszék Cégbirősägánéll és a hatóságoknál bejelentse.

A TIIEATRI]M Színhĺázĺ Ügynökség KÍt. az ingatlanok felett fulajdonosi, illetve egyéb vagyoni
jogokat nem gyakorolhat.

A ťlóktelep használat jogcíme: Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányza! mint
fulajdonos, Tuľay Ida Színhĺĺz Ktizhasznú Nonprofit Kft. és a TIIEATRIIM Színházi Ügynłikség
Kft., mint bérlőtĺársak között azlngat|anok tekintetében fennálló bérleti szerződés.

Budapest,20l7.

Bozsik István Péteľ
Varyon gazdálkodási lgazgatól

Józsefváľosĺ Gazdálkodásĺ Kiizpont 7,ľt.


