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Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

I.

!

Előzmények

A

Képviselő-testtilet 5812008. (II. 06.) számű hatźrozatának 12. pontjával hozzäjáruIt, hogy az
orvosi rendęlőkhöz tartoző fedett gépkocsi-beállókat (helyrajzi sztlm.. 35987l0lN32 és
35469/0lN3) ingyenes használatra átadja a JESZ-nek azza|, hogy azokra a JESZ kizáľólagos
hasznźlatijogot biztosít ahatátozat 10. pontjában szereplő orvosi rendelőkben műkĺĺdőmindenkori
funkcionálisan privatizá|thźniorvosok számára. Egyfttal felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a hasznźiati
szerződést kösse meg a JESZ-sze|.

A

htniowosok a hasznéiatí megállapodást nem az <jsszes beálló-helyľe köt<itték meg, ezért a
Képviselő-testtilet ||7l20I3. (III.27.) számtĺhatźtrozatáva|űgy döntött, hogy az Mötv.23. $ (5)
bekezdés 18. pontja a|apján felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a JózsęfuáľosiKozbinonsági Polgárőľség
és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzoltő Egyesiilet részérehaszntt|atraľészben átadott 35469 hrsz.ű, tetmészetben a Budapest VIII., Magdolna u. 33. szám a|atti ingatlanhoz kapcsolódó három daľab
gépkocsi-beálló hasznźůatźttbiztosítsa a Józsefuárosi K<izbiztonsági Polgáľőľség és
Katasárófavédelmi onkéntes Tuzo\tő Egyesület részéretérítésmentesen.A hatátozat a KépviselőtestÍilet 58/2008. (II. 06.) száműhatározatát éľtelemszenien módosította azzal, hogy jeIen határozat
végľehajtása soľán a háziorvosok parkolásának bíztositásźra is figyelemmel kell lennie.
Tekintettel ana, hogy az ingat|an udvarán talá|hatő 11 db beálló-helyből 6 db szabad, a
Yátosgazđálkodási és Pénzügý Bízottság a ll59l2013. (X. 2I.) szźm.űhatározatěpa|Láng István

bérlő részéľebéľbeadta a Budapest VIII., Magdolna u. 33. sztlm alattí gépkocsi-beálló helyet.

II. Beteľjesztés ĺndokolása

Az

és Pénzügý Bizottság
előteľjesztéssel kapcsolatos dontés megllozatala a Városgazđźikođási
hatáskörébe tartozLk.

III.Tényállásĺ adatok

orvosok és asszisztenseik, valamint hogy a Józsefuáľosi Kĺizbiztonsági Po|gárőľség és
Katasztrőfavédelmi onkéntes Tuzo|tó Egyesület részéró| felmerĹilt az igény, hogy az orvosi
szo|gá|tatźts biztosítása érdekében, az ollkormányzat abban az ęsetben se hasznosítsa a beállóhelyeket, ha azok jelenleg nincsenek hasznźt|atban, tekintette| arra, hogy aZ orvosok és
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A

korábbi hatttrozatok a|apjáĺ a Budapest VIII., Magdolna u. 33. sztlm alattí gépkocsi-beálló
díjmentesen kerül haszná|atba adásta a Budapest VIII., Magdolna u. 33. szám a|atti ingatlanban
rendelő háziorvosok és a Józsęfuáľosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes
Tűzoltó Egyesület részére,javasoljuk a téľítésmenteshaszná|atba adást a továbbiakban is.
Láng Istvánnal a bérleti szetzódés a Tisztelt Bizottság hatátozata a|apjánhatározoÍt idótartamra, 30
napos felmondási idővel jött létre, igy a vonatkozó jogszabćĺ|yok alapján az indok|ás nélkül
felmondható, abban az esetben is, ha az összes beálló-hely feltöltésre kerül, és további helyre van
szĺikségük az orvosoknak. Ellenben,ha a bérlő a beálló-helyet nem hagyja el, az orvosok részétea
parkolás nem biztosithatő. A bérlő a beállót még nem vette binokba.

IV. Dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése
Javasoljuk, hogy az onkormányzat dĺintsön úgy, hogy a Budapest VIII., Magdolna u. 33. szám
alatti, l00 o/o-baĺ <inkormányzati tulajdonú lakóépület udvarán abban az esetben sem járul hozzá
parkoló-hely bérbeadásźthoz, ha egyébkéĺtazok kihasználatlanul állnak, a Képviselő-testĹilet
58/2008. (II. 06.) szám,í hatźlrozatának |2. pontjaban foglaltak biztosítása érdekében.Az
onkoľmányzat számára még az ingyenes parkolás biztosítása is előnyös, meľt a hasznéůóra a bérleti
szerzođésegyéb kötelmei (pl.: parkoló-hely ľendben taľtása) vonatkoznak, továbbá így kiszorításra
kerülhet az illegális parkoló használat.

V. A dtintés célja, pénzĺigyihatása

A használatba adással kapcsolatos dontés meghozatala fedezetet nem igényel. A javaslat elfogadása
esetén a BuđapestVIII., Magdolna u. 33. szám alatti ingatlanon kialakított gépkocsi-beálló
haszná|atával kapcsolatosaĺ aZ Ônkormányzat béľleti đíjbevételre nem számithat, a költségvetési
bevételek tervezésénélerľe vonatkozóan bevétel nem is keľült tęwezéste a Képviselő-testĹilet
hatźtrozatźratekintettel. A haszná|aton kívüli helyek bérbęadása esetén a befolyó bevétel segíti a
költségvetési terv teljesülését, de nem befolyásolja azt. A használaton kívĹili beálló helyek
bérbeadásából befolyó bevétel plusz bevétel.

VI. Jogszabályi kiiľny ezet ĺsmertetése

Az

onkoľm źnyzat tulajdonában ál1ó üres telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről sző|ő 59l2O1 1. (XI. 07 .) számí onkoľmányzati rendelęt2.
$ (1) bekezdése alapján az előteľjesztéstźtrgyźbaĺaBizottságjogosult dĺjnteni. A rendelet 13. $ (2)
bekezdése alapján a béľlőjelöltek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére
kötelezettek. Javasoljuk, hogy a 15. $ (a) a.)-b.) pontja a|apjźtn akozjegyző ęlőtt tett egyoldalú
tartozás elismerő nyi|atkozatok megtételétől tekintsen el, mivel a bérlęti díjak nem érik el a20.000,Ft-ot. A bérleti díj méľtékéneka megállapitása az 59120|1. (XI. 07.) önkormźlnyzatí rendelet 13. $
(1) bekezdésén,valaminta248lf013. (VI. I9.) számű képviselő-testtileti hatźrozat II. fejezet 8. c)
pontján alapul.

A bérleti ďíj megfizetésétől aBizottság eltekint anemzetí vagyonról

sző|ő 2011. évi CXCVI.

töľvény 11. $ (13) bekezdése a|apjtln.
Fentiek a|apjénkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a đöntésétmeghozni szíveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT
.......l20I3.(..... .) számuYárosgazdźtlkodási

és Pénzügyi bizottsági hattrozat..

A Városgazdálkođási és Pénzügý Bízottságúgy dönt, hogy

1) a

100 oÁ-ban önkormányzati tulajdonban á|lő Budapest VIII., Magdolna u. 33. szám alatti
ingatlanon elhelyezkedő 11 db gépkocsi-beállót kiztrőIag Képviselő-testĺilet 58/2008. (II. 06.)

száműhatározatának 12. pontjában, valamint a Képviselő-testtilet II7l20|3. (III.21.) számtĺ
határozattlban foglalt célokľakivánja hasznosítani, ott akkor sem engedélyez parkoló-hely
bérbeadást, ha egyébkéntkihaszn tiatlan, szabad beálló-hely van.

2) visszavonja a II59l2Ot3. (X.

21.) sztműhatározatät, amelyben hozzájáruIt Láng István részre 1
db, a Budapest VIII., Magdolna u. 33. szóm alatti ingatlanban található gépkocsi-beálló hely
bérbeadásához. Felkéri a Kisfalu Kft. a bérleti jogviszony megszüntetésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido 2013. december 2.
A döntés végrehajtásátvégző szęwezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzétételmődjźra
honlapon
hiľdetotáblán
nem indokolt
Budapest, 2013. november 13.
Tisztelettel:

Kovács ottó
igyvezető igazgatő
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