A hatarozati javaslat elfogadhdhoz egyslarii

szotobbseg sziikseges

ELOTERJESZTES
s Tulajdonosi Bizottsig r6szCre
Tirgy: Javaslat a Budapest, VI. ker. Kiraly u. 38. szamu epuletben lev0 helyiseg berbeadasara
Tisztelt Bizottsig !
A Terezvarosi Vagyonkezelo Rt, javaslatot tett a Budapest, V1. ker. Kiraly u. 38. szamu
epuletben levo - alapito okirat szerinti 5. sz. albetet - 21 m2 alapteriiletu helyiseg berbeadasara.
J
1999. juliusa ota jogcim nelkul hasznalja, hasznalati dij fizetese nelkiil.
A helyiseget H
JI
melyben
A Vagyonkezelo Rt. 2004. szeptember 10-en megallapodast kotott H
vallalta - 1999, julius I -jet01 kezdodoen a helyiseg berbeadasaig - egy mersekelt hasznalati dij
reszletekben torteno megfizeteset. Ez az osszeg 1999. VII. 1-to1 2005. 1. 3 1-ig 1.474.000.- Ft.
Az Rt. tajekoztatasa szerint nevezett a fizetesi kotelezettseget teljesiti, 2005. januarig 466.000.Ft-ot fizetett meg.
Onkormanyzati tulajdoni hanyad az epiiletben:36,38 %
Az albetetre eso tulajdoni hanyad: 0,66 %
A Budapest Fovaros Terezvaros Onkormanyzat tulajdonaban a110 lakasok es nem lakas celjara
szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 3 1/2000. (XI.24.) onkormanyzati rendelet
31. 3 (1) bekezdese gl pontja szerint helyiseget berbe adni uj berleti szerzodessel a
Tulajdonosi Bizottsas egyedi hatarozata alapjan lehet.
36. 5 ( I ) bekezdes szerint a helyiseget hatarozatlan idore lehet berbe adni, ha jelen rendelet
elteroen nem rendelkezik.
Kerem a Tisztelt Tulajdonosi Bizottsagot az eloterjesztes megtargyalasara.

Hathrozati iavaslat:
A Budapest Fovaros Terezvaros Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi Bizottsaga a
a 3 1/2000. (XI.24.) ok. rendelet 3 1. tj (1) bekezdes g), valamint a 36. tj (1) bek. alapjan ugy
dont, hogy a Budapest, VI. keriilet Kiraly u. 38. szamu tarsashiuban Ievo - alapito okirat szerinti
5. sz. albetet -, 21 m2 alapteriiletu helyiseget hatarozatlan idore berbe adja H
. JI
egyeni vallalkozo reszere, uzlet celjara.

1067 Wldapst, Eotvos u. 3.
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Tel.: 3420-905

Kksziilt: a Terezvhrosi Vagyonkezelo Rt. (VI., R6zsa u. 81-83.) hivatalos helyiskgbben 2004.
szeptember 10. napjan.
Jelen vannak:

jogcimntlkiili helyiskg haszniil6,
Pad Lkzlo kezelesi oszt.vez. - az onkormhyzat ktpviseletdben
Dr. Kovhts Tamas - iigyvCd

.alatti helyisdg haszniilati dijhnak egyeztetkse a PKKB. Ebtt
18.G.30177 1/2004. szhm alatti perben peren kiviili egyeztetbs.

eloadja, hogy 1999. VI. h6-ig fizette a havi 50.000,-Ft alberleti .dijat a volt berlo
vele, hogy a
(Alibaba BT.) r6szdre. Ezt ktivetoen Kettinger Jdzsef a Vagyonkezelo Rt-tok.,kSzolte
.
jovoben az onkormanyzat felk kell btrleti dijat fizetnie, mert a b6rlo megsziint.
Tobbszori egyeztetesi kiserlete a dij Bsszegtt-e vonatkoz6an nem vezetett eredmenyre es s z h l a
hihyaban nem is fizetett haszndlati dijat az onkormhnyzat felt5
Kifogisolja a berleti dij igen magas osszegkt hivatkohsal arra, hogy 2,20
Comfort ndkiili helyisCgrii1 van szb.
A helyiskgbe a villany, giz bevezettsdrol albdrlo gondoskodoa.
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szeles, ablaktalan,

Fentiek alapjiin Pail Lbzlo 22.000,-Fth6 brutti, (viz- csatornadij asszeggel sdmitott) havi dij
elfogadhiit javasolja berlo fel6. C )(.
. o m = 1 . k?-4.
y
*
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a.

elfogadja a felajhlott - cs8kkentett - berleti dij 6sszegdt t s vallalja annak 1999. VII.1to1 visszameniileg a megfizetksbt havi 100.000,-Ft osszegben + az esedekes havi dijakat, abban az
esetben, amennyiben valtozatlan feltCtel&kel B helyis6get haszniilhatja a dijtartods kiegyenlitesbig.
Jelen jegyzakbnyvben a tartonis kifizethetos&$e hrdekkben k&i a VI. ker. Polgiirmesteri Hivataltbl a
helyisCghaszndlati, illetve bQleti joganak biztositistit.
Mindket fkl kkri a peres eljhhs siuneteltet6s6t,.de vkgleges dontes az dnkonninyzat jovahagyhsat
kovetoen tortenik. '
.'
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Vagyonkezelo Rt. ajanlata csak az 0nkorm6nyzat
6rv6nyes.

- mint tulajdonos - jbvabagyasat kovetoen lesz

Ter&marosi Polgh-mesteri Hivatal
Tulajdonosi Foosztaly
Lakas- 6s Helyiseggazdalkodasi Osztaly
Korompay Zoltanne osztalyvezeto asszony reszkre
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Tisztelt Osztalyvezeto Asszony!

Az Ali Baba Bt. btrleti jogviszonya a tarsasag 1997.07.07. keltezesu jogeros Cegbirosagi
torlese folytan sziint meg. Fenna116 tartozasa miatt, az6ta birosagi eljarzis nem indult.
1995-ben a bCrlovel szemben szuletett egy jogeros fizetesi meghagyas 67.699,-Ft toke es
kamatai osszegre.

A berlo tulajdonosi engedellyel albkrletbe adta a helyiseget
06.284 szerzodes feltetelei szerint.

rkszere az 1995

Az ezr kiivei6 idoszak dij~a~tozasara
200 1 . jnnurir 3 I -ig 6l lispo:?tunk szerint sem az Ali Baba
Bt. beltagjaval sem az id0 kozben jogcim nelkiilive valt I~asznaloval

szemben eleviiles miatt peres uton igeny nem ervenyesitheto.
A Ptk elevulesi szabalyaira is figyelemmel
megallapodas johet letre a
tulajdonos engedelyevel a mellekelten csatolt jegyzokonyv szerinti feltetelekkel.

A heiyiseg korlatozott hasznalatara tekintettel az Rt kepviseloje a csokkentett berleti dij
fizetCsCnek megallapitasat javasolta.
Ez az osszeg 1999.julius 1-to1 2004 december 3 1 -ig - 67 honap - 1.474.000- Ft.
a mai napig 466.000-Ftot fizetett meg.
KCrem fentiek szives tudomasul vktelkt.
Budapest, 2005. januir 20.
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