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L Előzmények:

A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szálm a|atti telket az Önkormányzat egyéni gépkocsĹbeállóként hasznosítja, az
ingatlanon 43 db gépkocsi-beálló ta|á|hatő, amelyből 30 db gépkocsi-beállóľavan éľvényes béľleti szerződés,
A Budapest VI[., Futó u. 5-9. szám a|atti _ jelenleg egyéni gépkocsĹbeá|lő cé|jára hasznosított _ ingatlan
értékęsítésére, a Képviselő.testület f85lf013. (VII' l7') számű hatfuozatźlban nyílt, egyfordulós pá|yázat
kiírásáľól döntött. Aptůyázati felhívás közzététe|e megtortént, azaján|atok benyujtásának hatáľideje20|3'
október 10', amely napon apá|yázatokbontásáľa is sor kerĺil.

II. Indokolás:

A gépkocsi-bęálló béľbeadásával az onkormźnyzat béľleti díj bevételhez jut, a bérlőnek ezenttil kötelessége
a bérleti szerződés taľta|ma szeńnt gondoskodni a gépkocsĹbeálló körüli gyomitásról, hó eltakaľításról,
továbbá agatázsokbérbeadásával visszaszorítható aziL|egá|is parkoló hasznáńat'

III. TényáI|ás:

Az onkoľmányzat tulajdonát képezó ingatlanon létesített gépkocsi-beti|óra az alábbi bérbevételi kéľelem
érkezett.
soľSzam kérelmező neve insatlan címę hrsz elhelyezkedése

I Marosfff Beľnadett Futó u' 5-9' 355761r telek

A bérleti díj mértéke a20|3' évben 6.368,- Ft + ÁfďhólgépkocsĹbeálló. Javasoljuk, hogy a bérleti szerződés
hatźtrozat|an időre, 30 napos felmondási idővel kerüljön megkötésľe'

fV. Jogszabályi kiirnyezet ismertetése:

Az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről szóló 5912011. (xI. O7.) számű onkormányzati rendelet 2. s (1)
bekęzdése a|apjtln az előterjesztés táľgyźtban a Bizottság jogosult dönteni. A rendelet 13. $ (2) bekezdése
a|apján a bérlőjelöltek 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetéséľe kötelezettek. Javasoljuk,
hogy a 15. $ (4) a.>b.) pontja a|apján a közjegyzó előtt tett egyoldalú tartozás elismerő nyilatkozatok
megtételétől tekintsen eI, mivel a béľleti díjak nem érik el a 20.000,- Ft-ot. A bérleti díj méľtékének a
megá||apítása az 59120| l' (XL 07.) önkoľmányzati rendelet 13. $ (1) bekezdésén, valamint af48/20I3. (YI.
|9') szźmű képviselő-testtileti határozat II. fejezet 8' c) pontján alapul.

V. Döntés taľtalmának ľészletes ismertetése:

Javasoljuk MaľosfĄ'Beľnadett részérehatározatlan idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII., Futó
u' 5-9. szám a|atli 35576lI hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beál'|őra,30 napos felmondási idővel 6,368,-
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Ft/hó + Afa bérleti díj mellett, a bérleti szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegií óvadék megťrzetése. Javasoljuk továbbá az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozat
közjegyzői okiratba foglalásától tekintsen el a bizottság, abér|eti díj mértékéľe tekintettel.

vI. A döntés célja' pénziigyi hatása:

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozata|a fedezetet nem igényel, az onkoľmźnyzat számära pénzügyi
hatással nincs.

Fentiek alapjáll kéľetll a Tisztelt Bizottságot, hogy a dontését nreglrozni szíveskedjen'

IIATÁRoZATI JAVASLAT

, , ' , . ' .120|3 . (. . . . . . ) szźtmű Y źtrosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

A VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. engedél}'ezi Maľosfff Bernadett részére határozatlan idejii bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Futó u. 5-9' szám a|atti 35576lI hľsz-li telken kialakított gépkocsĹbeźů|őra,30 napos felmondási
idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2, Az 59/2011' (XI.07.) számű Önkoľmányzati rendelet 13. $ (2)bekezdése alapján a bérleti szerződés
hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megťrzetése.

3. Az59/20|1' (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apján eltekint azegyo\da|il
kĺjtelezettség vállaló nyi|atkozatközjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013' október 14.

A döntés végrehajtásźtvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft'
A lakosság széles korét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, f0I3. szeptember 23.

Kovács ottó
ugyvezetó igazgató
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