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ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2074. márcfus 10.i ülésére

Táľgy: Javaslat gépkocsĹbeállókbéľbeadásáľa (2 db)

Elóterjesző: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: Dravetz Réka ľefeľens
A napiľendet nyílt ülésen kell táľgyalni
A döntés e lfo gadásáh o z e gy szeríi szav azattöbbsé g szüksé ge s

Ti sztelt Y áro sgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti telket az Önkormány zat egyéni gépkocsĹbeállóként haszĺosítja, az
ingatlanon 43 db gépkocsĹbeálló ta|á|hatő, amelyből 29 db gépkocsi-beállóra van érvényes bérleti szerződés.

II. Beterjesztés ĺndokolása

Az e|őterjesztéssel kapcsolatos döntés meghozata|a a Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. Tényál|ási adatok

Az Önkormányzat tulajdonát képezó ingatlanokon létesített gépkocsĹbeáIlőIrła az a|ábbi bérbevételi
kéľelmęk éľkeztek'

A bérletí díj mértéke a 2OI4. évben 6.476,- Ft + ÁfalhólgépkocsĹbeálló. Javasoljuk, hogy a bérleti
szeľződések határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel kerüljenek megkötésre.

IV. Döntés tarta|míntk részletes ismeľtetése

Javasoljuk Czigáĺy András részére hatźĺrozatlan idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII., Futó u.
5-9. szám alatti 35576/I trsz-ű telken kialakított gépkocsĹbeźilóra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft +
ĺĺaĺno bérleti dij mellett, a bérleti szerződés megk-otesenek feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
összegíĺ óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozat kozjegyzoi
okiratba foglaIásától tekintsen ę1a Bizottság' a béľleti díj mértékére tekintettel.

Javasoljuk Fekete Jőzsef részére hatźrozatlan idejű béľleti szerződés megkötéSét a Budapest VIII., Futó u. 5-
9.száma|atti3557611'brsz-utelkenkialakítottgépkocsi-beá||őra,30naposfelmondásiidővel 6.476,-Ft+
ĺrano bérleti dij mellett, a bérleti szeľzĺldés megkötésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzoi
okiratba foglalásától tekintsen ę1a Bizottság, a bérleti díj mértékére tekintettel.

V. A dtintés célja, pénzĺĺgyi hatása

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozata|a fedęzetet nem igényel, az onkormáĺyzat számíra a
gépkocsĹbeálló béľbeadása előnyös, mivel azza\ az onkormányzatbér|eti dij bevételhez jut. A bérlőnek ezen
túl kötelessége a béľleti szerzódés tarta|ma szerint gondoskodni a gépkocsĹbeálló kdľiili gyomirtásról, hó
eltakarításról, továbbá a gépkocsĹbeálló bérbeadásával visszaszoľíthatő az illegális parkoló haszná|at.

sorszam kéľelmező neve ingatlan címe hľsz elhelyezkedése

ľ Czigány András Futó u. 5-9. 3ss7611 telek
f Fekete József Futó u. 5-9. 355761r telek
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VI. Jogszabályi kiiľnyezet Ísmeľtetése

\z onkormányzat tulajdonában áL||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59l2oI1. (XI. O7.) számú, onkormányžati rendelet 2. $ (1,l
bekezdése alapján az előterjesztés tfugyában a Bizottság jogosult dönteni. A rendelet 13. $ (2) bekezdése
alapján a bérlőjelöltek 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére kötelezettek. Javasoljuk,
hogy a 15. $ (4) a.) pontja alapján a kozjegyzo előtt tett egyoldaí,j, taĺo,á,s elismerő nyilatkozátok
megtételétől tekintsen el, mivel a bérleti díj nem éri e| a 20.000,- Ft-ot. A bérleti díj mértékének a
megá||apítálsa az 5912011. (xL 07.) önkormányzati rendelet 13. $ (1) bekezdésén, valamint a f48l2OI3. (YI.
19.) számú képviselő-testületi határozatll. fejezet 8. c) pontján alapul.

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

HATAROZATI JAVASLAT

.......l20I4. (..'.. .) számű Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ęug9délyęZl Czigány András részére határozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII.,
Futó u. 5-9. szám a|atti 35576lI hrsz.-ú' telken kialakított gépkocsi-beát||óra,30 napos felmonđási idővel
6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

f. Az 59l20ll. (XI.07.) száłmű onkormányzati rendelet 13. $ (f)bekezdése alapján a bérleti szerződés
hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegiĺ óvadék megfizetése.

3. Az 59l2oI1. (xI.07.) számú onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) ponda alapján eltekint az
egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásától, a béťreti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: f0I4, március 17.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő dcĺntések esetén javas|ata aközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

1. engedélyezi Fekete József részétehatfuozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII., Futó
u. 5-9. szám a|atti 35576lI hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beál|őra, 30 napos felmondási idővel
6.476,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett'

Az 59I20I1. (XI.07.) számű onkoľmányzatirende|ęt 13. $ (f)bekezdése alapján a bérleti szetzódés
hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1' (XI.07.) számú, onkormányzati rendelet 15. $ (4)bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú kötelęzettség vá||a|ó nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj méľtékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidó: 20I 4. március 1 7.



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas |ata a közzététel módj ára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f0I4. február f8.
Tisztelettel: Ą
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Kovács ottó
ügyvezető igazgatő
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