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Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

A Budapest VIII., József u. 14. szám a\atti lakóépület udvarát az onkormányzat egyéni gépkocsi-beállóként
hasznosítja' az ingat|anon 7 db gépkocsi-beá||ő ta|źiható, amelyből 6 db gépkocsi-beállóra van érvényes

bérleti szeľződés.

II. Beteľjesztés indokolása

A gépkocsi-beálló bérbeadásávalaz tnkományzat béľleti díj bevételhez jut, a béľlőnek ezen túl kotelessége

a bérleti szerzodés tarta|ma szeľint gondoskodni a gépkocsi-beálló köľiili gyomiľtásról, hó eltakarításról,

továbbá a garázsokbéľbęadásával visszaszorítható az illegális parkoló hasznáIat.

III. Tényállási adatok

Az onkormányzat tulajdonát képezo ingatlanon létesített gépkocsi-betůLőra az aIábbí bérbevételi kérelem

érkezett.
Soľszam kérelmező neve insatlan címe hĺsz elhelyezkedése

1 Magyar Nosztalgia- és

Hobbiiámĺĺ Resiszteľ Kft.
Józsefu. 14. 34902 lakóépület udvaľa

A bérleti díj mértéke a2OI3. évben 6.368,- Ft + Áfalhó/gépkocsi-beá1ló. Javasoljuk, hogy a bérletí szerződés

határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel kerüljon megkötésre.

fV. Dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk aMagyar Nosztalgia- és Hobbijármű Regiszteľ Kft. (székhely: 1084 Budapest, Német u.23. fsz.
4., cégegyzék szám: 01 09 946020; adőszám: f2948407-f-42, képviseli: Szepes Gábor ügyvezető) részére

határozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a Budapest VIII., József u. 14. szám a|atti 34902 hľsz-ú

telken kialakított gépkocsĹbeáL|őra,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett, a

béľleti szerződés megkötésének feltétele 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Javasoljuk továbbá az egyo|da|ű kötelezettség válla|ó nyi|atkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától tekintsen

eLabizottsźlg' a bérleti díj mértékére tekintettel.

V. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A bérbeaĺlással kapcsolatos dörrtés l.ĺeghozata|a fedezetet nęm igénycl, az onkormányzat számtlra pénz:ü;gyi

hatással nincs.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

Az Önkormányzat tulajdonában ti|ó üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59120|1. (XI. 07') számű Önkormányzati rendelet 2. $ (1)

bekezdése a|apjtn az előterjesńéstárgyźhan aBizottság jogosult donteni. A rendelet 13. $ (2) bekezdése

a|apjźn a bérlőjelöltek 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelo óvadék megfizetésére kötelezettek' Javasoljuk,



hogy a 15. $ (4) a.)-b.) pontja alapján a közjegzo előtt tett egyoldalú tartozás elismerő nyilatkozatok
megtételétol tekintsen el, mivel a bérleti díjak nem éľik el a 20.000,- Ft-ot. A béľlęti díj mértékének a
megźilapítása az 59/20|1. (XI. 07.) cinkormányzati rendelet 13. $ (1) bękęzdésén, valamint a24812013. (YI.
|9.) számű képvise|ő-testĺileti határozat II. fejezet 8. c) pontján alapul.

Fentiek aIapjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

.......l2()|3. (..''.') szäm,bYärosgazdźllkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazđálkodási és Pénztigyi BizoÍtságúgy dönt, hogy

1. engędél}rezí Magyar Nosztalgia- és Hobbijámrĺ Regiszter Kft.. részére határozatlan idejű bérleti
szerzodés megkotését a Budapest VIII., József u. 14. szźlm a|atti 34902 hľsz-ú lakóépiilet udvarán

kialakított gépkocsi-be áIIőra,3O napos felmonđási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az 59lf0|l. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 13. $ (f) bekezdése alapján a bérleti szerződés

haÍá|ybalépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

3. Az sglf}ll. (XI.07.) számll Önkormányzati rendelet 15. $ (a) a.) pontja aIĄáĺ eltekint az egyoldalu
kĺjtelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiľatba foglalásától, a béľleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l3. november 4.
A d<jntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft'
A lakosság széles körét éľintő dĺjntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2013. október 16.
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