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Tisztelt Y źtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények
A Budapest VIII.,

Bacsó Béla u. 17. szám alatti telket az onkormányzat egyéni gépkocsi-beállóként
45 db gépkocsĹbeá||ó ta|źiható, amelyből f5 db gépkocsi-beállóra van érvényes
iigat|anon
hasznosítja, az
bér|eti szerződés.

II. Beterjesztés indokolása
A gépkocsĹbeálló béľbeadásával az

onkormányzat béľletidíj bevételhez jut, a bérlőnek ezen túl kötelessége
a bérleti szerzódés tarta|ma szęľint gondoskodni a gépkocsi-beálló kdrtili gyomirtásľól' hó eltakarításról,
tovźbbá a garázsokbérbeadásával visszaszoríthatő az illegális paľkoló haszĺáIat.
III. Tényállási adatok

Az onkormźnyzat tulajdonát képezó ingatlanon
érkezett,
sorszam
1

insatlan címe

kéľelmező neve
Járai

Kíra

létesített gépkocsi-beźilóra az alábbi bérbevételikéľelem

Bacsó Béla u. 17.

A bérleti díj mértékea2OI3. évben 6.368,- Ft

hĺsz

elhelyezkedése

34853

telek

+ Afďhó/gépkocsi-beálló.

hatfuozat|an időre, 30 napos felmondási idővel kerüljön

Javasoljuk, hogy a bérleti szerzódés

megkötésre.

fV. Döntés taľtalmának ľészletesismeľtetése
Javasoljuk JáraiKiratészérehatározat|an idejű béľleti szerződés megkötését a Budapest VI[., Bacsó Béla u.
I7 ' szám alatti 34853 hľsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeźi|óra,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó +
Áfa bérleti díj mellett, a bér|eti szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozat közjegyzói
okiľatba foglalásától tekintsen el a bizottság, a béľleti díj mértékéretekintettel.

V. A döntés célja, pénzügyi hatĺísa

A bérbeadással kapcsolatos dcintés meghozata|a

fedezetet nem igényel, az onkormányzat számtra

pénnigyí

hatással nincs.

VI. Jogszabálý köľnyezet Ísmeľtetése

Az

onkormányzat tulajdonában á11ó üľes telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0ll. (XI. 07.) szźlmű onkoľmányzati rendelet 2. $ (1)
bekezdése a|apján az előterjesztéstźtgytban a Bizottság jogosult dönteni. A rendelet 13. $ (2) bekęzdése
a|apján a béľlője|öltek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetéséľekötelezettek. Javasoljuk,

a 15. $ (4) a.) pontja alapján a kozjegyzó előtt tett egyoldalú taľtozás elismeľő nyilatkozatok
megtételétől tekintsen el, mivel a béľletidíjak nem érik el a 20.000,- Ft-ot. A bérleti díj mértékénęka
megá||apitása az 59l20I1 . (XI. 07.) önkormáĺyzati ręndelet 13. $ (1) bekezdésén,valamint a 248lf0l3. (YI.
19.) számú képviselő-testületí határozatLI. fejezet 8. c) pontján alapul.
hogy

Fęntiek a|ap1ánkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT
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) szźlmű Y irosgazďálkodási

és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

engędélyezi JáraiKirarészérehatározat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII., Bacsó
Béla u. 17. szám alatti 34853 hĺsz-útelkęn kialakított gépkocsi-beá||óra,30 napos felmondási időve|
6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

f. Az

59lf}1l. (XI.07.) számű onkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a bér|eti szerződés

hatá|yba lépésénekfeltétele 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

3,

Az59l2OIl. (XI.07.) számu onkormányzati ľendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjźn ęltekint azegyoLdalíl
kotelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzói okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékéretekintettel.

Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
FeIelős:
Határidő: 20l3. december 2.

A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa
nem indokolt

honlapon

hirdetőtáblán

Budapest, 20i 3. november 12.
Tisztelęttęl:

V

Kovács ottó

ügyvezető igazgatő
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