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Az Önkormányzat 2010. szeptember 14-én kötött bérleti szerződést a Budapest X. kerület 
Cserkesz u. 10-14. (Bolgár u. 5-ll.) szám alatti, a 41779, 41780, 41781, 41788, 41790, 41791 
és 41778/4 hrsz.-ú ingatlanokon elhelyezkedő, összesen 3225 m2 alapterületű, iskola 
rendeltetésű felépítmény és a hozzá tartozó udvarrész (a továbbiakban: Iskola) bérbeadására, 
valamint ezt megelőzően, 2010. július 23-án háromoldalú megállapodás született az 
Önkormányzat, az Alapítvány, valamint a Duna-Millennium Oktatási, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Kft.) között a fenti ingatlanokra a Kft-t megillető bérleti 
jog átruházásáról az Alapítvány részére. A bérleti szerződés 12 évre szól, amelynek alapján az 
Alapítványnak 500 OOO Ftlhó bérleti díjat kell fizetnie. A bérleti jog átruházásáról szóló 
szerződés 5.) pontja szerint az Alapítvány átvállalta a Kft. mint korábbi bérlő 12 290 706 Ft 
összegű bérleti díj tartozását, amit három részletben kell megfizetnie. Az átvállalt bérleti díj 
első részlete (4 096 902 Ft) 2010. szeptember 30-ig volt esedékes, amit az Alapítvány nem 
fizetett meg. Ugyancsak késedelembe esett az Alapítvány a havi esedékes bérleti díjakkal is 
2011. március hónaptól. 

A felszólító levelünkre a kuratórium elnöke az Alapítvány lejárt esedékességű tartozását 
elismerte és annak részletekben történő megfizetésének engedélyezését kérte az alábbiak 
szerint: 
Bérleti díjak 2011. március-június hó 2 OOO OOO Ft 2011. június 27-ig 
Átvállalt bérleti díj első részletéből 2 OOO OOO Ft 20 ll. július 20-ig 
Átvállalt bérleti díj első részletéből 2 096 902 Ft 20 ll. szeptember 16-ig 
Az átvállalt bérletidíj-tartozásból 2011. július 31-ig esedékessé válik további 4 096 901 Ft, 
amit Bérlő három részletben fizet meg az alábbiak szerint: 

l 366 OOO Ft 
l 366 OOO Ft 
l 364 901 Ft 

2011. október 20-ig 
2011. november 20-ig 
2011. december 20-ig 

Az Alapítvány a fizetési problémáit azzal indokolta, hogy a Kft-nek többmilliós közüzemidíj
tartozása is volt, amit az Alapítványnak kellett kifizetnie, valamint az épület karbantartására is 
jelentős összegeket kellett fordítaniuk 

Az Alapítvány kérelme alapján a tartozás fenti részletekben történő megfizetését javasolom 
engedélyezni, ami szerződésmódosítás keretében történhet. Ezzel egyidejűleg a rendkívüli 
felmondás feltételeit is javasolom könnyíteni. A bérleti szerződés 21. pontja szerint a 
szerződés a másik fél súlyos szerződésszegése esetén (pl. bérleti díj felszólítás ellenére nem 
fizetése esetén) írásban rendkívüli felmondással felmondható. A rendkívüli felmondás 90 
napos határidővel a szerződési évforduló napjára szólhat. A szerződési évforduló szeptember 
14., eszerint a bérleti szerződést minden évben egyszer, ezen időpontot megelőzően 90 nappal 
lehet felmondani, ami a bérleti díj nem fizetése esetén nem megfelelő biztosíték az 
Önkormányzat számára. A módosítási javaslat a "szerződési évforduló napjára" kitételt 
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mellőzi, így rendkívüli felmondás esetén marad a 90 napos felmondási idő. A lejárt tartozásra 
vonatkozó részletfizetés során bármelyik részlet megfizetésének elmulasztása esetén a teljes 
tartozás esedékessé válik, ennek elmulasztása esetén pedig az Önkormányzatot szintén 
rendkívüli felmondási jog illeti meg. A módosítás tervezetét az Alapítvány előzetesen 
elfogadta. 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2004. (V. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés 
b) pontja alapján a használaton kívüli iskolaépületeknél a hasznosításra vonatkozó 
megállapodás megkötéséről a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság dönt. A 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján a Vagyongazdálkodási 
és Kerületüzemeltetési Bizottság ilyenjellegű feladatait a Gazdasági Bizottság vette át. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a napirendet tárgyalja meg és a határozati 
javaslatot fogadja el. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gazdasági Bizottsága hozzájárul 
ahhoz, hogy a PRIZMA Oktatási és Kulturális Alapítvány a Budapest X. kerület Cserkesz u. 
10-14. szám alatti Iskola bérleti díjával, valamint a Duna-Millennium Oktatási, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft-től átvállalt bérleti díjával kapcsolatos tartozását az alábbi ütemezés szerint 
fizesse meg: 
Bérleti díjak 20 ll. március-június hó 2 OOO OOO Ft 20 ll. június 27 -ig 
Átvállalt bérleti díj első részletéből 2 OOO OOO Ft 20 ll. július 20-ig 
Átvállalt bérleti díj első részletéből 2 096 902 Ft 2011. szeptember 16-ig 
Az átvállalt bérletidíj-tartozásból 2011. július 31-ig esedékessé válik további 4 096 901 Ft, 
amit Bérlő három részletben fizet meg az alábbiak szerint: 

l 366 OOO Ft 2011. október 20-ig 
l 366 OOO Ft 2011. november 20-ig 
l 364 901 Ft 2011. december 20-ig 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés, valamint a bérleti jog átruházásáról 
szóló szerződés módosítását az l. melléklet szerinti tartalommal aláírja. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 20 ll. június " " 

Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 

2011. június 30. 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
Jegyző 

Jogi Csoport 

Dr. Pap Sándor 
alpolgármester 
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