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A Váľosgazdálkodási

ELOTERJESZTES

és Pérrzügý Bizottság 2013. november 04-i üléséľe

Táľgy: CsiIIag János Lász|ó magánszemély fedett teľemgaľázsban lévő 20.

számú
gépkocsĺ.beállĺóbéľbeadására ĺrányuló kéľelmea Budapest VIII.' Práteľ u. 3032. szám alatti ĺngatlanon

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezető igazgatő

Készítette:KubátSrándornéreferens
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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!
I. Előzmények

Az

onkormányzat tulajdonát képező Budapest vIII.o Pľáteľ u. 30-32. szétm alatti
3569610lN57 hľsz-ú épületben létesítetttererngaútzsból a f0. számű gépkocsĺ.beálló helyre
Csillag János Lászlő magánszemély (HB-983lIl2013 számű kérelem) bérbevételikérelmet
nyrijtott be, amelyben a bérleti szęrzodésthatározat|an időre kéri megkötni. A kérelem bérleti
díj ajrĺnlatot nęm 1.arta|mazott.

A gépkocsi-beálló hely eztmege|azően

még nem keľtilt hasznosításľa.

II. A beteľjesztésindoka

A helýség bérbeadásáhozbérbeadói

d<jntés szükséges, amely indokolja

jelen előterjesztést.

III. Tényállási adatok

Az épületben 19 db gépkocsi-beálló hely van, melyre a teljes közös költség

összege: 62.920,-

Ft/hó.

Az

onkormányzat á|tal
3.312..Ftlhő

1 db

gépkocsĹbeálló helyre frzetett közös

koltség összege:

A 3569610lN57 hľsz-on nýlvántaľtott 788

m2 alapterülettí teremgaľázs nýlvrĺntaľtási értéke:
34.778.000,- Ft, amelyből 1 db gépkocsĹbeálló helyľe eső nyilvántaľtásĺ éľték:1.830.42t,Ft. A béľletidíj a nýlvrántartási érték100oÁ-nak figyelembevételévelkeľĹil megállapításra. A
helýségben végezni kívánt (garźzs) tevékenységhez Ártoző szorző 6 %o, azaz 9.152,- Ft/hó +

Afa.
Üľes, legalább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők
érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj ĺĺnkoľmányzatiérdekből legfeljebb 50 oÁ-ka|
csökkenthető, amel5mek figyelembevételévelmegállapított béľleti díj4.576,. Ft/hó + Áfa.

A

Budapest VIII., Práter u.30-32. szám a|atti ingatlanban, az onkormányzat tulajdonában
lévő 19 db terem gépkocsĹbeállóból 10 db van bérbeadás útján hasznosítva a t<ibbi beálló
fires.

Azíĺgat|annęmťlzetopaľkolásizonábarlhelyezkedikel.

Iv. A dłintéstartalmának részletes ĺsmeľtetése
Javasoljuk a fenti címen lévő épület pinceszinti teremgańlzsában |évő 2O. számlj' gépkocsibeálló hely bérbeadását Csillag János Lász|ő magánszemélly részérehatározat\an időre, 30
napos felmondási idő kikötéSével6.406,. Ft/hó + Afa béľletidii megállapításápa|.
Nem javasoljuk a nyilvántartási érték50 %o-án töľténő bérleti díj megállapítását, mivel a
teremgarázs 2008. évben átadott épületben, frekventált helyen helyezkedik el, műszaki
állapota jó.

Javasoljuk önkormányzati érdekből a nyilvántartási érték 30 vo-kal történő csökkentését.
mivel a gépkocsi beálló több mint f4 hőnapja nem került hasznosításra, amely a|apjźĺna
bérleti díj 6.406,- Ft/hó + Áfa.
Javasoljuk, hogy a Bizottság a kozjegyzői okiľat készítésikötelezettséstől tekintsen el a
béľleti díj mértékéretekintettel'

V. A diintés célja, pénzügyi hatása

A

gépkocsĹbeálló hely bérbeadása, mielőbbi hasznosítása érdeke az önkoľmźnyzatnak,
mivel így a közös költség fizetésíkötelezettsége megtéľül, továbbá plusz bevétele keletkezik.

A

határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja a 2013. évrc teĺvezett bérleti díj
bevételi eIőfu ány zat telj esülés ét.

A gépkocsi beálló

bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľn

y

ezet

Az

onkoľmáłnyzat tulajdonában álló nem lakás cétjáľaszolgá|ó helyiségek bérbeadásának
feltételeirőI szőIő 35l20I3. (VI. 20.) szá,mű, Budapest Józsefváros onkoľmányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. _ a ľendeletben meghatáľozott feladat- és hatáskör
megosztás szerint - ĺjnkormányzati béľbeadói döntésre a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságot

j

ogosítj a fel.

A Rendelet 12. $ alapján a béľletiszerződésthatálrozott, éshatározatlan időre lehet megkötni.
A bérbeadás időtaľtamrának meghatáĺozásánái abérlő igényétis mérlegelni kell.

A Rendelet 13. $ (4) c.) pontja alapjan a szerzóđésthatáttozatlanidőre lehet kötni, különösen,
ha bérlő kéľiés nem ellentétes az onkormanyzat érdekével, vagy ha bérlő ugyan ezt nemkéri,
de az onko rmányzatnak ez ál| érdekében.

A

Rendelet 17. $ (5) bekezdés c) pontj a aLapján a kozjegyzői okiľatot nem szĹikséges
elkészíttetni a hatásköľľel ľendelkezóbizottság egyedi döntése alapján. A 14. $ (2) bekezdése
a|apján a béľletiszerződés megkcitésének feltétele a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék befizetése.

A Képviselő-testület z48/20I3. (VI. 19.) számú'hatáĺozatának

7. pontja a|apján a helyiségbér
más
határozata szerint aktua|izáit
alapjául a heIyiségeknek a hatĺírozatés a képviselő-testtilet
bekĺjltözhető foľgalmi éľtékeszo|gá|. A határozat 8. pont a|Ąán a garázs tevékenységhez
tartoző szorző 6 %o. Ahatfuozat 7. és 8. pontja a|apján az tires, Iega|źhb24hőnapjanem
hasznosított 25 MFt alatti helyiség esetén a bérleti díjszorzők érvényesítenđőkazza|, hogy a
bérleti díj önkorm źnyzati éľdekből legfelj ebb 50 vo -ka| csökkenthető.

A

Gazdasági, Kerületfejlesztési és Kozbeszerzési Bizottság 30112009. (nI. 03.) számi
hatátozatának 3.) pontjában úgy döntött, hogy a Budapest, VIII. Pľáter u.30-3f. szám a|atti
35696 hĺsz-úTársasház teremgarázsában lévő gépkocsi beálló helyeket, tĺárolót és tárolórekeszeket hatályos bérbeadási rendeletben és képviselő-testĹileti dontésben foglalt
rende|kezések szerint kell, határozatlan időtaľtamľa, 30 napos felmondási idővel béľbeadás
ítján hasznosítani úgy, hogy a bérleti díját minimum a rájuk eső közös költségen kell
megái|apítani, amerľtyiben aszámított béľletidíj azt nem haladja meg.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat
......./f0I3. (.......) számú Városgazdálkodási

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi bizottsági határozat..

és Pénzügyi Bizottság úgy dörrt,lrogy

1'

engedél}iezi Csĺllag János Lász|ő magánszeméIy részérea Budapest VIII., Pľáteľ u. 30.
32. szám a|attí 35696l0lN57 hľsz-úépületben kialakított teremgatázsban a 20. számú,
gépkocsi-beáIlőra, hatáĺ,ozat|an idejű bérleti szerződés megkcitését30 napos felmondási
idovel 6.406,. Ft/hó + Afa béľletidíj mellett.

2.

a bérleti szeľzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormáłnyzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljĺára szo|'gáĺIő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

számű' Budapest Józsefuárosi onkormáĺyzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján a
Ieendő béľlő a bérleti szeľződés megkötését megeIőzoen a béľbeadónak 3 havi bruttó
béľletidíjnak megfelelő összeget óvadékként fizessen meg.

3.

eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kötelezettség válla|ó nyilatkozat me9téte|étoIa
Rendelet 17. $ (5) c) pontja alapján.

Felelos:
Határidő:

Polgármester,KisfaluKft.ügyvezetoigazgatója

f0I3. november 11.
A dontés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő dontések esetén javaslata a kozzététe|móđjára
nem

hirdetőtáblán

indokolt

honlapon

L

Budapest, f0I3. októbeľ 21.
Tisztelettel:

Kovács ottó
igazgatő
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