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A napiľendet nyílt ülésen lehet trĺľgyalni.

AdĺintéselfogadásáhozegyszeruszavazaÍtobbségsziikséges
Tisztelt Bĺzottság!

Kľasznai EľĺkaFatima egréni vállalkozó volt a bértője az onkoľmźnyzattulajdonát képezó
Budapest vlil. kerület, Koszoľúu. 20. fsz. 3IA. szźtĺnalatt talźihatő, 35288lN3 hľsz-ú,
f5mz ahpteľĹiletú helyiségnek a 2005. februar 07-én kdtdtt, hatźtrozat|an időre szóló bérleti
szerződés alapjźn, illetve a Budapest WII. keľĺilet,Koszoľúu. 20. fsz. 3ĺB. szám aLatt
ta|á|hatő,35288lN4 hľsz-ú'68m. alapteľtiletű helyiségnek a 2005. februar 09-én kötött,
hattrozatlan időľe szóló bérleti szetzodés alapjźn.

A volt

junius 07-én kelt beadvźnyában azt közö|te, hogy a két bérleményt
szeľetnévisszaszolgákatni. A helyiségeket a volt bérlő a 2005. július 2|-én kelt átadásátvéte|i jegyzőktinyv a|apjźn az onkormányzat biľtokába ĺinkéntvisszaadta. A bérlő által
befizeteÍt |I|.684,- Ft óvadék áNezetése megt<ĺľténta béľleti dijhátra|é|<ĺa.
bér|(5 2005.

Atartozás megfizetése inínt fizetési meghagyás iránti kérelemmel élttink, amely 20|2.jú1ius
24-én jogerőre emelkedett. A volt bérlő ellen jelenleg végľehajtási eljárás van folyamatban'

Krasznai Erĺka Fatima rész|etfizetésikérelemmel fordult a Kisfalu Kft-hez. Fennálló
tartozáséúrészletekben k'lvanja megťlzetni. Vállalja a 25% előzetes megfizetését és
tartozásźnak 3 havi részletekben tĺiľténőmegfizetését.

Nyilvantaľtásunk szerint a volt bér|ő 2OI2. december 31.ig bruttó II4.823,- Ft bérletĹ és
hozzá kapcsolódó konizemi díj, valamint 60,995,- Ft késedelmi kamattartozást, łisszesen
175.818'. ľ.t hátľalékot halmozott Íe|.

Az

onkormźnyzat fulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek béľbeadásĺĺnak
feltételęiről szóló |7DaOs. (IV. 20.) számű Budapest Józsefulĺľos onkoľmanyzati rendelet 2.
$ (1) bekezdése éľtelmébena Kt. _ a rendeletben meghatźlrozott feladat- és hatáskör
megosztás szerint _ ĺinkoľmanyzatibérbeadói dĺĺntésrea Varosgazdźtlkodttsi és Pénzügyi
Bizottságot

j

ogosítj a fel.

amennyiben a
Részletťrzetésa rendelet 38. $ (1) és(2) bekezdése alapjźn eĺgeđéIyezhető,
bérlőnek 5 éven beltil nem volt nem teljesített részletfizetésimegállapodása. A részletfizetés
időtaľtama nem haladhatja meg a 24 hőnapot. A teljes taľtozásnak minimum 25 %-át az aďős
a megállapodás megkĺitésekor, egyösszegben kĺiteles megťlzetrri, a vá||a|t részletťlzetés
legalacsonyabb összege: 1 0.000,- Ft/hó.

.Iavasoliuk Kľasznai Erika Fatima részérea fenti helyiségek vonatkozásálban a 20If.
december 3l-ig ferurálló 175.818,- Ft hátralékĺa3 havi részletfizetésikedvezmény megadását

az alábbiak szerint:
a.) a megátllapodás aláírásávaI egyidejűleg megfizetendő a hátral ék 25 vo-&, ZZäZ 43 .955,- Ft

(43.955,- Ft kamat)
b.) a 114.8f3,- Ft toketartozást a Ptk 232'g (1) bekezdése szerinti jegybanki alapkamattal
növelten, továbbá a 17.040,-Ft kamatot 3 hónap alatt egyenlő részletekben fizeti meg
f0I3. március 15. napjátó|f0I3. május 15. napjáig.

Amennyiben az adós a ľészleteket nem teljesíti a vállalt kötelezettsé,géĺek megfelelően, űgy a
teljes még ferľrálló hátralék egyösszegben válik esedékessé, késedelmi kamattal teľhelten.
Fentieket azéĺtjavasoljuk, meľt így a fennálló hátralék megfizetéséľeesélyt látunk a volt bérlő
közľemúködésével. A részletfizetésimegállapodás kozjegyzőí okiľatba foglalását nem
javasoljuk a folyamatban lévő végľehajtási eljáľásra. A részletfizetésímegállapodás a|áítáĺsa
esetén a végrehajtási eljrárás felfüggesztése indokolt, amely az aďős nem fizetése esetén
azoĺľral újra indítható.

A

döntés pénztigyi feďezetetnem igényel.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy

a

hátralék részletekben történo

megfizetésével kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat
év. (...hó....nap). számrí Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatáĺozat:

A Városgazdálkodási

I)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

enpedél}lezi Kĺasznai Erika Fatima volt bérlő tészéľea Budapest VIII. kerület' Koszorú u.
fo. fsz. 3ĺA. szám a]att taláihatő, 35f88lN3 hrsz-tl,25 m2 alapteľületu helyiség, illetve
Budapest VIII. keľület, Koszoľú u. 20. fsz. 3lB. szám aIatt talá'Iható, 35288ĺN4 hrsz-li,
68 mż alapterĺ.iletű helység vonatkozás źban a zOI2. december 3I-ig fennállló 175.818'- Ft
bruttó hátľalékľa3 havi rész|etfizetésikedvezmény megadásót az alábbiak szerint:

a.

b.

2)

amegá|Iapodás aláírálsával egyidejűleg megfizetenďo aháta|ék25 7o-3, äZdZ 43.955,Ft(43.955,- Ft kamat),
a LI4.823'- Ft tőketartozátst aPtk 232.$ (1) bekezdése szerinti jegybanki alapkamattal
növelten, továbbá a 17.o O,-Ft kamatot 3 hónap alatt egyenlő ľészletekben fizeti meg
fol3. máľcius 15.napjáÍőIz}I3. május 15. napjáig.

amennyibeĺ az adós a részleteket nem teljesíti avál|a|t kötelezettségének megfelelően,
Ĺlgy a ieljes még fenrláI|ő hátralék egyosszegben válik esedékessé, késedelmi kamattal
teľhelten.
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Határidő:
A

Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója

fol3.

februá,'t 4.

döntés végrehajtás átvégzo szervezeti egység: Kisfalu

A lakosság széles körét érintő dontések esetén javaslata
nem
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Budapest, 2013. jaĺuŕľ17.
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Kovács Ottó
IJgyvezető igazgatő
xÉszÍrpľľB:KIsFALU KFT.
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