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Tisaelt Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

L Előzmények:

A Budapest VIII., Tolnai Lajos u. 26.
beállóként hasznosítja, az tĺgat|anon 16
beállóľa van érvényes béľleti szerződés,

A Budapest VIII., Bacsó Béla u. I7. szźm alatti tęlket az onkoľmtnyzat egyéni gépkocsi-beállóként
hasznosítja' az ingat|anon 45 db gépkocsi-beálló ta|źihatő, amelyből 23 đb gépkocsi-beállóra van
érvényes bérleti szerződés.

II. Indoko|ás:

A gépkocsĹbeálló bérbeadásával az onkormźnyzat bérleti díj bevételhez jut, a bérlőnek ęzenttil
kötelessége a béľleti szerzőđés tarta|ma szerint gondoskodni a gépkocsĹbeálló körüli gyomiľtásról,
hó eltakaľításról, továbbáagarźnsokbérbeađásávalvisszaszotíthatő az illegális paľkoló haszná|at.

III.TényáIlás:

Az onkoľmanyzat tulajdonát képezó ingatlanokon létesített gépkocsĹbeállókĺa az a|ábbi
bérbevételi kérelmek érkeztek.
sorsZÉtm kérelmező neve ingatlan címe hľsz elhelyezkedése

1 Risler Józsefiré Tolnai Lajos u.26. 3496r telek
2 Rubóczki József Bacsó Béla u. 17. 34853 telek

A bérleti díj méľtéke a2O|3. évben 6.368,- Ft + Áfalhólgépkocsi-beálló. Javasoljuk, hogy a bérleti
szerzódéshatáĺozat|an időre, 30 napos felmondási idővęl kerüljön megkĺitésre.

IV. Jogszabályĺ kiirny ezet ĺsmeľtetése:

Az tnkormányzat tutajdonában ál1ó iiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásánakfeltételeiről szótó 59l20I1. (XI. 07,) számí onkoľmanyzatircnde|et2.
$ (1) bekezdése alapján az előterjesńés tátgyában aBizottság jogosult dönteni. A ľendelet 13. $ (2)
bekezdése alapján a bérlőjelöltek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére
kcitelezettek. Javasoljuk, hogy a 15. $ (a) a.)-b.) pontja a|apjan a kozjegyző előtt tett egyoldďú
tartozás elismerő ĺyilatkozatok megtételétől tekintsen el, mivel a bérleti díjak nem érik el a20.000,-
Ft-ot. A béľleti díj méľtékének a megá||apítása az 59l20l1. (XL 07.) önkormányzati rendelet 13. $
(1) bekezdésén, valamint a24812013. (VI. |9,) számll képviselő-testtileti hatfuozat II. fejezet 8. c)
pontjan alapul.

szám alatli telket az onkoľmźnyzat egyéni gépkocsĹ
db gépkocsi-beálló ta|á|hatő, amelyből 6 db gépkocsi-
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V. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

Javasoljuk Rigler Józsefné részéręhatźtrozatlarl idejií bérletí szerzódés megkötését a Budapest VIII.,
Tolnai Lajos l. 26. szźm a|atti 3496I hľsz-ú telken kiďakított gépkocsi-beá|Iőra, 30 napos
felmonđási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett, a bérleti szerzodés megkötésének feltétele
3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺĺsszegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyolda|il
kcjtelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzoi okiratba foglalásától tekintsen el a bizottság, abér|eti
díj méľtékére tekintettel.

Javasoljuk Rubóczki Jőzsef részére hatźtrozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Bacsó Béla u. I7-23. szźlma|atti 34853 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá||őra,30 napos
felmondási idővet 6,368,- Ft/hó + Áfa borleti díj mellett, a bérleti szerzódés megkötésének feltétele
3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegtĺ óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyoldaLu
kĺĺtelezettség vállďó nyi|atkozatkozjegyzőí okiratba foglalásától tekintsen el a bizottság, abér|eti
díj méľtékéľe tekintettel.

vI. A döntés célja' pénzügyi hatása:

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozatala fedezetet nem igényel, az onkormźnyzat szźtmźra
pénzugyi hatással nincs.

Fentiek a|apjánkérem a Tisĺelt Bizottságot, hogy a dĺintését meghozni szíveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT

.. . .. ..l20I3. (. . . . . .) szźĺní Vríľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

A Vaĺosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi Rigler Józsefné részére hattrozat|an iđejű bérleti szeruoďés megkötését a Budapest
VilI., Tolnai Lajos u.26. szźtm a|atti34961hĺsz-ú telken kialakított gépkocsi-beźl|őra,30 napos
felmondási idővel 6.368'- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. 6I.07.) szźlmű onkoľmányzati rende|et 13. $ (2) bekezďése a|apjan a bérleti
szerződés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegú óvadék
megfizetése.

3. Az59l20I1. (XI.07.) szźtmu Önkoľmanyzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjan eltekint az
egyoldalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat kozjegyzőí okiratba foglalásától, a bérleti díj
mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2013. szeptember 23.
A d<jntés végrehajtásátvégzó szewęzętí egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét érintĺí döntések esetén javaslata a kozzététe|mődjźra
nem indokolt hiľdetőtáblĺán honlapon

.......l20I3. (..... ,) szźmű Viáľosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági hatfuozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

4. engedélyezi Rubóczki Jőzsef részérehatátozatlan idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Bacsó Béla u. 17. szttm a|atti 34853 hĺsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá||ôra,30 napos
felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.
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5. Az 59l20I1. (XI.07.) számtĺ onkoľmanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a bérleti
szerződés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő ĺisszegű óvadék
megfizetése.

6. Az5912011. (XI.07.) számí ÖnkormrĺnyzatirenđeIet 15. $ (4) a.) pontja aIapjtn eltekint az
egyoldalú kötelezettség vá||a|o nyi|atkozat kozjegyzőí okiratba foglalásától, a béľleti díj
mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíľidő: 2013. szeptember 23.
A döntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét érintő d<jntések esetén javaslata a közzétételmődjfua
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2013. szeptember 2.
Tisztelettel:

Kovács ottó
igyvezető igazgatő
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