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Előtedesaő: Kisfalu Kft

TAJEKOZTATO
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. október 7-i ülésére

'ľáľgy: Táljékoztatáts a Budapest YIII., Kaľácsony S. u. 29. szám alatti telek hasznosításáľóI

Előterjesĺő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezetó igazgatő
Készítette: Dravętz Réka ľeferens
A napirendet nyilvános ülésen lehet targyalni
Atá|ékoztatő döntést nem igényel

Ti sztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

Az onkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Karácsony Sándor u. 29. szám a|atti 35463 hrsz-ú
1l05 m, alapterületű iires telekingat|an.

A Képviselő testület 2013. május 8-án megtaľtott ülésén a |68120|3. (V. 08.) száműhatározatźlva| az a|źhbi
döntést hozta:

,,A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. a35463 hrsz. a|att. felvett, természetben a Karácsony Sándoľ u' 29' szźlm a|atti ingatlant a7612013,
(III.06.) számű képviselő-testĺileti hatźlrozatban foglaltaktól eltérően hasznosítja.

2. a35327 hrsz. a|att felvett, természetben a Szerdahelyi utca 9, szám a|atti,698 m2 a|apteruletű, üresen
álló telekingatlan vásráľlói parkolóként,. valamint a 35463 hrsz. alatt felvett, természetben a Karácsony
Sándor u' f9. szttm a|atti, 1105 m2 alapterülehĺ, iiresen ál|ó telekingatlan árusítói paľkolóként
hasznosítja, 2014, febľuár 28-ig, de |egkésőbb a Teleki téľi piac megnyitásáig.

3. A Kaľácsony S. u. 29' szźłm alatti ingatlan esetében a bérleti dijat időszakosan ĺárusíto őstermelők
esetében 3.000,- Ft/hónap + 

^falgépkocsĹbeálló, 

a piacon źń|andője|leggel árusító keľeskedők részére
5.000,- Fťhónap + Afďgépkocsi-beálló összegben źilrapítja meg. A bérleti szerződés feltétel
bekövetkeztéig, azaz f0I4. februźlr 28-ig éľvényes, de legkésőbb a Teleki téri piac megnyitásáig. Az
onkormányzat tulajdonźban źt1,|ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet
bérbeadásának feltételeiről szóló 5912011. (XI. 07,) szźmű önkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése
alapján a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetését elengedi. Az onkormányzat
tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának
feltételeiről szó|ő 59l20I1. (xI.07.) szźtmű önkoľmányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjáne|tekintaz
egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásától a béľleti díj méľtékére
tekintettel.

4. felkéri a Kisfalu Kft-t Karácsony S. u. f9. szźm a|atti ingatlan esetében a gépkocsĹbeállókra vonatkozó
béľleti szerződések megkötésére.

5. felkéľi a Kisfalu Kft. ügrvezetőjét, hogy gondoskodjon az I. pontban említett üres telkeken a paľkoló
kialakításához sztikséges munkálatok elvégzéséről, melyľe bruttó 4.800 e Ft fedezetet bizosít a 11602
cím dologi _ egyéb üzemeltetés - e|óirányzata teľhére.

Fentiek a|apjźn az ingat|anon 35 db gépkocsĹbeálló került kialakítĺásra, amely 2013. auguszfils 6-źn keriilt
átadága. 2013. július 4.én a piacon árusító kereskedők és ősteľmelok részére írásos tĺájékoztatő került
kiküldésľe a kedvezményes parkolási lehetőségľól. GépkocsĹbeálló bérleti szerzódés megkĺltésére nem
keľĹilt soľ. mert érdeklődő nem volt.

5. / -...sz.napirend



Fentiek aLapjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatőt tudomásul venni szíveskedjen.

Budapest, 2013. szeptembęr 23.
Tisztelettel:

Kovács ottó
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