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Tisztelt Bizottság!

Király Gyłiľgy volt a béľlője az onkormányzat tulajdonát képező Budapest VIII. keľület,
Szeľdahelyi u. 9. szźtm a|atti, 35327 hrsz-ú telken ta|á|hatő gépkocsi-beállónak, a 2007.

december 19-én kötött, hatźtrozat\an időre szóló bérleti szerzőđés alapján.

A bérleti szerzođés 2011. június 30. napjára felmondásra keľült bérleti díj tartozäs miatt.

20 I 2. dęcemb er hónapb an a gépkocsi-b eálló birtokb avétele megtörtént.

Király György 2013. jarylfu 31-én fęnnálló hátra|éka:
Bérleti/ľrasznáLati díj + Afa: 246.260,-Ft
Késedęlmi kamat: 22.750,-Ft
Osszesen: 269.010,- Ft

Király Gyĺirgy kérelmet terjesztett elő, amelyben kéri, hogy az onkormányzat a teljes hátralék
megfizetésétől tekintsen el. Kérelmében e\óadta, hogy nagyonnehéz aĺyagi helyzetben van, a

tartozás rendezésére semmilyen más megoldást nem tud elképzelni. Személygépkocsiját
201O-bęn ellopták ismeretlen személyek, ami a mai napig nem keľült elő.

Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbęadásának
feltételeiről szóló 17l20O5. (IV. 20.) számuBudapest Józsefuáros onkormányzatirendelet2.

$ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatározott fęladat- és hatáskör megosztás szerint -
öĺkormányzati bérbeadói döntésre aYźrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel.

A Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helý
költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabáIyairől szóló 66l20lf. (XII. 13.) számtt
oĺkormányzati rendelet 22. š (1) b) pontja a|apján a követelésekľől való _ részben vagy
egészben tĺjrténő _ lęmondásra - jogszabá|y eltérő ľendelkezése hiányában 20 millió Ft
egyedi értéI<hatáig - a Városgazdá|kođtsi és Pénzügý Bizottság jogosult. 

^ 
(2) bekezdés

szeńnt a kĺjvetelésről való lemondás akkor lehetséges,
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a.) amennýben a vagyonügylet városgazdtikođási, szociális, intézménygazdálkodási
kĺjzcélokat szo|gá|, v agy

b.) amennýben a vagyonügylet <jnkoľmányzati támogatási feladatokat szolgáI (ideéľtve a
szociális, gyermekvédelmi okokból t<jľténő kcivetelés-elengedést is).

A magtnszemélyek részére elengedett kovętelés (elmaľadt bérleti díj, kamat) tźrgyábarl a
NAV 2012. november 10-én kelt állásfoglalása a|apján: a személý jövedelemadóról szóló
1995' évi CXII. törvény 4. $ (2) bekęzdése szerint bevétel a magánszemély által bármely
jogcímen és bármely formában - pénzben éslvagy nem pénzben _ mástó| megszerzett vagyoni
éľték. Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül ktilönösen az e|engedett, átvěi|a|t
tartozás' Ermek megfelelően annak a magánszemélynek, akinek az önkormáĺyzat irźlnyába
fennálló tartozását elengeđik, személý jövedelemadó köteles bevétele keletkezik, amelylrek
összege megegyez1k az e|engeđett tartozás összegével. Az elengedett tartozásrő| a 1artozást
elengedő kifizetőnek adőalapot, az adőa|ap-kiegészítést és adóeloleget kell megállapítania, a
juttatás éľtékéről és a ťtzetendő adóelőlegről adőigazo|ást kell kiadnia a magánszemély
részéte, valamint az adőhatőságrészére bevallást kell benffitania. Az önkoľmányzatot, lĺĺint
kiťlzetőt az elengedetttartozáson felüI27 o/o-os méľtékű egészségügyihozzájáralás (Eho)
Íizetési kötelezettség ĺs teľhelĺ.

A behajtásra - tekintette| arĺ:a, hogy a bérleti szeruőđés még nem került kozjegyzői okiratba
foglalt egyoldalú kötelezettségväI|a|ő nýlatkozattal kiegészítésre _ bírósági úton lehetséges,
amivtľhatőan a következő ktiltségekkel jár:
ťlzetési meghagyási kérelem benýjtása.. aZ adósság 3 %o-a, azaz8.070,-Ft
végrehajtási lap kiállítása: 5.000,- Ft
végľehajtási díj: 20-30.000,- Ft
Osszesen: 33-43.070,- Ft

Nem iavasoliuk..Király György volt bérlő hátra|ékźnak elengedését, tekintettel ana, hogy
amennyiben az onkormányzat a tartozást, vagy annak egy részét elengedi, azután plusz
kiadási kötelezettség terheli avonatkoző jogszabályok alapján, ami jelen esetben 72.633,- Ft-
ot jelent. A kifizetésre pénziigý fedezet Józsefuiíros kĺiltségvetésében nem á1l rendelkezésre.
A kovetelés érvényesítésének költsége alacsonyabb, amelynek fedezete ľendelkezésre áll.
Perré alakulás esętén plusz költségként peľköltség és iigyvédi díj várható, amelynek összegét
a pert elvesztő té| á|lja

A đöntés pénzigý fedezetet nem igényel.

Fentiek alapján kérem a Tisztęlt Bizottságot, hogy a kéľelemben foglaltakkal kapcsolatos
dontését meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számuYźtosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat..

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy nem iárul hozzá Király Gyorgy á'|ta|

a Budapest VIII., Szerdahelý u.9. szźlm a|atti,35327 hrsz-ú telken bérelt gépkocsi-betilőra
felhalmozott269.0I0,- Ft ĺisszeguháttaléktlnak méltányosságból történő elengedéséhez.

Kisfalu Kft iigyvezető igazgatőja
2013. február 25.

Felelős:
}latźłidłĺ:

A döntés végľehajtásátvégző szęrvezeti egység: Kisfalu Kft.
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A lakosság széles korét érintő d<jntések esetén
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

javaslata a kozzététel módjára

Budapest, 2013. február 8.

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgató
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