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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti te|ket az Önkormányzategyéni gépkocsi-beállóként hasznosída, az
ingatlanon 43 db gépkocsĹbeálló ta|źiható, amelyből f9 db gépkocsi-beállóra van érvényes bérleti szerződés.

II. Beterjesztés ĺndokolása

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntés meghozatala a Bizottság hatáskorébe tartozik'

III. Tényállási adatok

Az onkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon létesített gépkocsi-beállókľa az a|áŕlbi bérbevételi
kérelmek érkeztek.

A bérleti díj mértéke a fOI4. évben 6.476,- Ft + Áfďhólgépkocsi-beálló. Javaso|juk, hogy a bérleti
szerzodésękhatározat|an idore, 30 napos felmondási idővel kerüljenek megkötésre.

IV. Döntés tartalmának ľészletes ismertetése

Javasoljuk GAUSS-MM Kft (képviselő: Tóth Gáboľ, székhely: 1082 Budapest, Futó u. 13., adószám:
l1811608-2-4f) részérehatározat|an idejű bérleti szeľződés megkötését a Budapest VIII., Futó l.5-9, szám
a|atti 35576lI hrsz.-ú' telken kialakított gépkocsi-beái|őra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa
bérleti díj mellett, abér|etiszerződés megkötésénekfeltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba
foglalásától tekintsen el a Bizottság, a béľleti díj ménékére tekintettel. A benyújtott iratok a|apjá,n

megállapítható, hogy akére|mező anemzeti vagyonról sző|ó 201'1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1.

pontja szeľint át|áthatő szervezetnek minősül. A társaság ellen nincs folyamatban vég- és felszámolási,
csődeljárás, illetve nem áll végrehajtás alatt.

Javasoljuk Németh Hajnal Auróra Észétehatározat|an idejű bérleti szerzodés megkötését a Budapest VIII.,
Futó u. 5-9. szá'm a|atti 3557611 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá||óra, 30 napos felmondási idővel
6.476,- Ft + Áfďhó bérleti díj mellett, abér|ęti szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegĺi óvadék megfizetése. Javasoljuk toválbbá az egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat
közjegyzoi okiratba foglalásától tekintsen el a Bizottság, abér|eti díj mértékére tekintettel.
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V. A döntés célja, pénzĺigyi haĹása

A- bérbeadással kapcsolatos dontés meghozata|a fedezetet nem igényel, az onkormányzat szźlmáta a
gépkocsi-beálló bérbeadása előnyös, mivel azza| az onkormány zatbér|etí díj bevételh ez jut. A bérlőnek ezen
túl kötelessége abér|eti szerződés tartalma szerint gondoskodni a gépkocši-beátló kortili gyomirtásról, hó
eltakarításľó|, továLbbáL a gépkocsi-beálló bérbeadásával visszaszoríthatő az illegális parkoló használat.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

Az tnkormányzat tulajdonában á!||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59l2OI1. (XI. 07) számú onkoľmányzati rendelet 2. $ (1l
bekezdése alapján az előterjesztés tárgyában a Bizottság jogosult donteni. A rendelet 13. $ (2) bekezdése
alapján a bérlőjel<iltek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére kcitelezettek. Javasoljuk,
hogy a 15. $ (4) a.) pontja a|apján a kozjegyző előtt tett egyoldalú tartozás elismerő nyilatkozátok
megtételétől tekintsen el, mivel a bérleti díj nem éri el a 20.000,- Ft-ot. A bérleti díj mértékének a
megá||apítálsa az 59/f011. (XI. 07.) <inkoľmányzati rendelet 13. $ (1) bekezdésén, valamint a248|2OI3. (YI.
19.) számú képviselő-testtileti hatźrozatll. fejezet 8. c) pontján alapul.

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

HATAROZATI JAVASLAT

.......ĺf0I4. (.. ....) szám(l Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi GAUSS-MM Kft (képviselő: Tóth Gábor, székhely: 1082 Budapest, Futó u. 13., adószám:
11811608-2-4f) részére határozat|an idejű bérleti szerződés megk<ĺtését a Budapest VIII., Futó u. 5-9.
szám a|atti 3557611 hrsz.-ú telken kialakított gépkocsi-beáůl'óra,30 napos felmondási idővel 6.476,- FÍ'Ihó
+ Áfa béľleti díj mellett.

2. Az 59l20t1. (XI.07.) szá'mű tnkormányzati rende|et 13. $ (f) bekezdése alapján a bérleti szerződés
hatá'|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

3' Az59/fol1' (xI'07.) számú, onkormányzati rendelet 15. $ (4)bekezdés a) pontja alapján eltekint az

egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékéľe
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2014. március 1 0.

A dcintés végrehajtásáttvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététe| mődiára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

1. engedélyezi Németh Hajnal Auróra részére hatálrozat|an idejű bérleti szerzódés megkötését a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti35576/I hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beáů|óra,30 napos felmondási
idovel 6.476,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett.

Az 59/2OI1. (xI.07.) számű onkoľmányzati rendelet 13. $ (2)bekezdése alapján a bérleti szęrződés

hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése'
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3. Az 59/foI1. (xI.07.) számű onkormányzati rendelet 15. $ (4)bekezdés a) pontja alapján eltekint az
egyoldalú kötelezettség vá||a|ó nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2oI4. mátcius 10.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest' f0I4. február f0.
Tisztelettel: V-

Kovács ottó
ugyvezető igazgató
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