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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

A Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. szám alatti telket az onkoľmźnyzategyéni gépkocsi-beállóként
hasznosítja, az iĺgat|anon 45 db gépkocsĹbeáltó ta|á|hatő, amelyből 24-đb gépkbcsi-b eá,|I6ra van
érvényes béľleti szerződés.

A Budapest VIII., Magdolna u. 33. szám a\atti ingatlan udvaľát az tnkormátyzat egyéni gépkocsi-
beállóként hasznosítja, az ingat|anon 11 db gépkocsi-beálló ta|álhatő, amelyből 5 db gépkocsi-
beállóľa van érvényes bérleti szerzodés.

II. Beteľjesztés ĺndokolása

A gépkocsi-beálló béľbeadásáva| az onkormányzat bér|eti díj bevételhez jut, a bérlőnek ezen túl
kötelessége a bérleti szerződés tarta|ma szerint gondoskodni a gépkocsi-beálló körtili gyomiľtásról,
hó eltakarításról, továbbá a garázsokbérbeadásával visszaszoríthatő az i||egáiis paľkoló hasznáÄat.

III.Tényállásĺ adatok

Az onkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létesített gépkocsi-beá|Iőra az a|áłbbí bérbevételi
kérelmek éľkeztek.
Soľszam kérelmező neve ingatlan címe hľsz elhelyezkedése

I ifi. Bogyai László Bacsó Béla u. 17. 34853 telek
2 Láne Istvan Magdolna u. 33. 35469 |akóház udvara

A bérleti díj méľtéke a2OI3. évben 6.368,- pt + Áraĺľrólgépkocsi-beálló. Javasoljuk, hogy a bérleti
szerzőďéshatőlrozat|an időre, 30 napos felmondási idővel keľüljĺin megkĺitésre.

IV. Döntés tartalmának részletes ismeľtetése

Javasoljuk ifj. Bogyai LászLő tészéte hatálrozat|an idejrĺ bérleti szerződés megkötését a Budapest
V[I., Bacsó Béla u. 17-23. szám alatti 34853 hľsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeállóra,30 napos
felmondási idővel 6.368,- Ftihó + Áfa bérleti díj mellett, a bérleti szerzódés megkötésének feltétele
3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyo|đa|ú,
kĺjtelezetts ég vá|Ia|ó nyilatkozat kozjegyzői okiratba fog|alásától tekintsen el a bizotts ág, a bér|eti
đíj mértékére tekintettel.
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Javasoljuk Láng István tészére hatáĺozatlarl idejű bérletí szerzod,és megkötését a Budapest VIII.,
Magdolna u. 33. szám alatti 35469 hĺsz-ú lakőház udvaľán kialakított gěpkocsĹb eáiIóra,30 napos
felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + ĺfabérleti díj mellett, a bérleti szeruőďés megkĺitésének feltétele
3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegii óvadék megfizetése. Javaso1juľ tfimta az egyolda|l3'
kötelezettségvá||a|ő nyilatkozat kozjegyzói okiľatba fog|a|ásátől tekintseň el a bizottsá,g,-ibér|eti
díj méľtékóre tekintettel.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

A bérbeadással kapcsolatos dĺjntés meghozatala fedezetet nem igényel, az onkorm ányzat szátmáta
pénzugy i hatás s al nincs.

VI. JogszabáIyĺ kłirnyezet ismeľtetése

{1 onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbéľletek bérbeadásának feltételeirol szóló 59lfOI1. (XI. 07.) számú,onkormányzatireĺđeletf.
Š (1) bekezdése alapján az e|őterjesztéS tárgyáhan a Bizottság jogosult dönteni. A ľendelet 13. $ (2)
bekezdése alapján a bérlőjelöltek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo óvadók megfizetésjre
kötelezettek. Javasoljuk, hogy a 15. $ (a) a.)-b.) pontja alapján u ko,i"gy,o előtt tettlgyoldalú
tartozáłs elismeľő nyilatkozatok megtételétől tekintsen el, mivel a bérleti díjak nem érik el uż0.000,-
Fĺot. A bérleti díj mértékének a megá|Iapítása az 59ĺ2011. (XI. 07.) önkórmźnyzati ľendelet 13. $
(1) bekezdésén, valamint af48/2013. (VI. L9.) szá'má, képviselő-testületi hatźrozat II. fejezet 8' c)
pontján alapul.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot' hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

......./2013. (.. ... .) számú Váľosgazdálkodási és Pénzügyibizottságihatátozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. engedélyezi ifj. Bogyaí Lász|ő tészéte határozat|an idejtĺ bérleti szeľzőđés megkötését a
Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. szám a|atti 34853 hrsz-ú, telken kialakított gépkocsi-beál|óra,
30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

f. Az 59/2011. (XI.07.) számú, onkormányzati rendetet 13. $ (2) bekezdése a|apján a béľleti
szeruódé,s hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése.

3. Az 59/2011. (XI.07.) számű onkormanyzati rcnđelet 15. $ (a) a.) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú kötelezettség váłIIa|ó nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a béľleti díj
métékére tekintettel.

......./2013.(..... .) számű' Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatáłrozat..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi Lráng Istvĺán részéte határozat|an idejtĺ bérleti szerzódés megkötését a Budapest
VIII., Magdolna u. 33. szám alatti 35469 hľsz-li lakóház udvarán kialakított gépkocsi-beái|őra,
30 napos felmondási idovel 6.368,- Ft/hó + Afabérleti díj mellett.
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2. Az 59/2011. (XI.07.) számú' onkormanyzati rendelet 13' $ (2) bekezdése alapján a bérleti
szeruődés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése.

3. Az 59/2011. (XI.07.) számú, onkormányzati ľendelet 15. $ (4) a.) pontja alapján eltekint az
egyoldalú kötelezettség váILaIó nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a béľleti díj
mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: 2013. október 28.
A döntés végľehajtásáłtvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblrán honlapon

Budapest, 2013. október 10.
Tisztelettel:

Kovács ottó
llgyvezetŕĺ igazgató
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