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Buda pest Józsefvá ľosi On ko rmányzat
Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testiilet a 477/20|2. (xII. 19.) szttműhatározatźlnak 6. pontjában felkérte a Kisfalu Kft-t,
hogy a nemzeti vagyonról sző|ő 20|1. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 18. $ (2)
bekezdésében foglaltak szerint szólítsa fe| a szerződéses feladatkörébe tartozó önkormányzati vagyon
tekintetében ahasznźůő _ a 18. $ (2) bekezdés által egyébként éľintett _ gazdá|kodó szervezeteket,
hogy tárják fel a törvény 3. $ (1) bekezdés i. pontja szerinti tulajdonosi szerkezeti'iket, amennyiben az
nem ismert.

A Törvény 18. $ (2) bekezdése éľtelmében, aki nemzeti vagyonnak az e torvény hatálybalépését
mege|ózóen kotött, e törvény hatálybalépésekor fenná||ő szerződés alapján a haszná|őja. f0|2'
december 3l-éigköteles feltárni a 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szeľint a tulajdonosi szerkezetét'
A (3) bekezdés értelmében a (2) bekezdésben meghatározott kotelezettség elmulasztźsa esetén
a|ka|mazandó jogkövetkezménýtöľvényállapítjameg'

A I7. $ (1) bekezdése alapján a töľvény hatá|yba|épését megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen
szerzettjogokat és kötelezettségeket e tĺiľvény rendelkezései nem érintik' Az e törvény hatálybalépése
elótt létĘ<itt szerződések idótartamának e törvény hatálybalépését követően töľténő meghosszabbítása
új jogviszony létesítésének minősül.
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Előteľjesztő: Kovács ottó ügyvezető igazgatő

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2013. februaľ 06. . sz. napirend

Tárgy: Beszámoló a béľleti szerződéssel ľendelkező gazdáikodó szeľvezetek tulajdonosi
szerkezetén ek feltárása éľdekében tett intézked ésľől

A napirendet nyiItlzárt tilésen kell tárgyalni, a hatátozat éslvagy ľendelet e|fogađásźlhoz
e gy szerríminő sített szav azattobb s é g sztiksé ge s.

ElorÉszÍro szpRvpzETl EGYSÉG: Klsľelu Kľr. HľI-ylsÉc BÉnspADÁSI Inop,c.
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi tr

Hatźr ozati jav aslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|ote1esztés
meetárcvalását.



A jogszabá|y f0|2. jaruár 1-én töľténő hatá|ybalépését kĺjvetően a nem lakás célú helyiségek
bérbeadása során megkötött bérleti szeľződések szövegébę belekerültek a törvény vonatkozó
rendelkezéseí. 20If, janllár l-ét kovetően már a béľbevételi kérelmek benyújtásakor vizsgźijuk azt,

hogy a kéľelmező megfelel-e a Törvény 3.$ (1) bekezdésének 1' pontjában foglalt fęltételęknek, és

amennyiben az szükséges, kérjük a kérelemhęz pőtltő iratok becsatolását.

Civil szervezet kéľelmezők esetében a kérelem benyújtásakoľ nyilatkoztatjuk a szewezetet, hogy
megfelel.e a Töruény 3.$ (1) bekezdésének 1. c) pontjában eloírt feltételeknek.

A Torvény 18. $ (2) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtása érdekében felülvizsgáltlk afUIf'
január i-ét megelőzoen szerzodott éS jelenleg bérleti szerződéssel rendelkező belföldi vagy kiilťoldi
jogi személyeket és jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdálkodó szervezetęket, továbbá civil
szęrvezeteket'

Jelenleg hilťoldi jogi személlyel nem állunk jogviszonyban. A fęltilvizsgtiat során 14 belfoldi jogi
személynél nem volt megállapítható a rendelkezésľe ál1ó céginformácíós adatok a|apján a tényleges
tulajđonosi szerkezet, tekintve, hogy tulajdonosi körében 25 %o-os részęsedést meghaladóan ktilft'ldi
székhelyű táľsaság is szerepelt.

Ezeket a társaságokat egy tájékoń.atő levél kíséretében felkértük arľa, hogy a levelünk męllékleteként
megküld<itt nyilatkozatban a helyes szöveg megjelölésével levelünk kézhemételétől számított 15

napon belül nyilatkozzon arľól, hogy cégük źtlátható szervezetnek minősül-e, illetve az iĺgatlan
esetleges hasznosításában cégĹikkel közvetlen vagy kĺizvetett módon jogviszonyban áIIő harmadik fél
me gfelel-e az átláthatő szeÍv ęzęt torvényi feltétel einek.

Továbbá felkértük, hogy a tulajdonosi szerkezet teljes körű fe|tárása érdekében a ki'ilťoldi székhelyű
cég cégkivonatát, valamint a cégkivonat hiteles foľdítását levelünk kézhęzvéte|ét 30 napon belül
ktildje meg.
Az előterjesztés készítéséig 4 nyi|atkozat érkezett vissza' 10 társaság nem nyilatkozott' A
visszaérkezett nyl|atkozatokban kivétęl nélkiil arľól nyilatkoztak a cégek, hogy átlátható szervezetnek
minősülnek.

A civil szervezet béľlők tekintetében megállapítottuk, hogy a ľendelkezésünkre álló adatok alapján
nem vizsgálhatók a Törvény 3. $ (1) bekezdésének l. c) pontjában eloín feltéte|ek, ezélÍ minden civil
szervęzętęt (alapítványt és egyesĹiletet) egy tájékoztato levél kíséretében fęlkétük arľa, hogy a
levelünk mellékleteként megktilđött nyilatkozatban a helyes szöveg megjelölésévęl és lęvelünk
kézhezvéte|étől számított 15 napon beltili visszaküldésével nyi|atkozzon arról, hogy a szervezet
át|źúhatő szervezetnek minősül.e, illetve az iĺgatlaĺ esetleges hasznosításában a szeryezettel közvetlen
vagy közvetett módon jogviszonyban źĺ1Iő harmadik fél megfele|-e az áÍ'|źthatő szeÍvezet törvényi
feltételeinek'
Az előteľjesztés készítéséig a 26 kiküldött nyi|atkozatból 12 nyilatkozat érkezeĹt vissza, 14 civil
szeÍ-\ĺęzet nem nyilatkozott. A visszaéľkezett nyilatkozatokban kivétel nélktil arról nyilatkoztak a civĹI
szerv e zetek, h o gy át|tltható sze ľvezetn ek m in o sü I nek.

Tekintęttel ana,hogy a 17. $ (1) bekezdés alapján a töľvény batźńyba|épését megelőzoen jogszerűen és
jóhiszemtĺen szerzettjogokat és kötelezettségeket e törvény rendelkezései nem érinthetik, és a Törvény
nem ír elő jogkövetkezméný a 18. $ (2)bekezdésben megfogaLmazott kotelezettség elmulasztásáért, a

nem nyilatkoző jogí személyek és civil szervezetek bérleti jogviszonya a továbbiakban is ferľrmarad.
Legk<izelebb - eltérő jogszabá|yi rendelkezés hiányában - a bérleti szeľződés esetleges módosításakoľ
vagy a jogviszony meghosszabbításakor nyilatkoztathatók le arľól, hogy megfelelnek-e a Törvény 3. $
(1) bekezdésében foglaltaknak. Amerľryiben ez alkalommal beigazolódik' hogy a Törvény alapján
nem lehetnek önkormányzatitl|ajdon bérlői, úgy új jogviszony létesítéséľe nem kerü| sor.

A Törvény alapjźln 20If . évben már minden kérelmet benyujtó szervezetet, igy az ingatlanvásárlásra
jelentkező szervezetet vizsgáltunk. Az üľes lakás és helyiség árverésľe jelentkezők köztil egy esetben

került elutasításľa aján|attevő, mivel tulajdonosi szerkezete nem felelt meg a Toľvény előíľásainak,
azaz a tulaidonosi kciľ nem volt megismeľhető.



Kérem a Tisztęlt Képviselo{estületet, hogy a beszámolóban foglaltak elfogadni szíveskedjen.

Hatáľozati iavaslat

. . .' év (...hó. .. . nap) szám,ű Képvi selő-testülęti haÍározat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 477lf012. (XII. |9). számíhatározatźnak 6. pontjában foglaltak
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2013. február 6.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Kĺsfalu Kft.

Budapest, 2013. jamlár 25.

Törvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edina
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