
Budapest Főváľos VIII. keri.ilet Józsefuáľos onkormányzat Képviselő-testületének
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előteľjesĺő: Kisfa|u Kft

ELiTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstlg 2014. ápľilis 17-i ülésére

Tĺĺrgy: Javaslat gépkocsĹbeĺíllóbérbeadásáľa

Előterjesaő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezeto igazgatő
Készítette: Dravetz Réka ľefeľens
A napiľendet nyílt ülésen kelltáľgyalni
A dönté s e lfo gad ásáh oz e gy szeru szav azattöbbsé g szük s é ge s

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atttte|kęt az onkormányzat egyéni gépkocsĹbeállóként haszĺositja, az
ingatlanon 43 db gépkocsi-beálló ta|á|hato, amelyből 32 db gépkocsi-beállóľa van érvényes bérleti szerződés.

II. Beterjesztés indokolása

Az eloteľjesztéssel kapcso|atos dĺjntés meghozata|a a Bizottság hatáskörébę taftozik.

III. Tényál|ási adatok

Az onkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létesítętt gépkocsĹbetůIőra az alábbi bérbęvétęli kéľelem
érkezett.

A bérleti díj méľtéke a20I4. évben 6,476,- Ft + AfďhólgépkocsĹbeálló. Javasoljuk, hogy a bérleti szerződés
határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel kerüljön megkĺitésre.

IV. Diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javasoljuk Turánszkiné Kiss Viktória részére határozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. sztlm a|atti 3557611 hľsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeá7Ióĺa, 30 napos felmondási
idóvel 6.476,- Ft + Afďhó bérleti díj mellett' a bérleti szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő osszegÍĺ óvadék megťrzetése. Javasoljuk továbbá az egyo|da\i kötelezettség vállaló
nyi|atkozatközjegyzői okiľatba foglalásától tekintsen el a Bizottság, a bérleti díj ménékére tekintettel.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

A béľbeadással kapcsolatos đontés meghozatala fedezetet nem igényel, az onkormányzat sztlmára a
gépkocsi-beálló bérbeadása előnyös, mive| azzal az onkormányzatbér|eti díj bevételhez jut. A bérlonek ezen
túl kötelessége a béľleti szerződés tarta|ma szerint gondoskodni a gépkocsi-beálló köľüli gyomirtásról' hó
eltakarításról, továbbá a gépkocsĹbeálló béľbeadásával visszaszorítható az illegális parkoló haszná|at.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

Az Önkormáĺyzat tulajdonában á|Iő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbéľletek bérbeadásának fe|tételeiről szóló 59l20|l. (XI. 07,) számű onkoľmányzati rendelet 2. $ (l)
bekezdése alapján aze|óterjesztéstárgyźtban aBizottság jogosult dönteni. A rendelet 13. $ (2) bekezdése
a|apján a bérlőjelöltek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére kötelezettek.

sorszam kérelmező neve insatlan címe hĺsz elhelyezkedése
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A rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján akozjegyzői okiratot nem szĺikséges elkészíttetni, ha
ingyenes vagy kedvezményes bérbôadasról van szó, vagy ha a bérleti díj AFA nélkiili havi összege
egyébként sem éri el a 20.000,- Ft-ot.

A béľlęti díj méľtékének a megállapittsa az 59l20I1. (XI. 07') önkormtnyzati rendęlet 13. $ (1) bekezdésén,
valamint af48lf013. (VI. l9.) szźlműképviselő-testületi határozatlL. fejezet 8. c) pontján alapul.

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

IIATÁRoZATI JAYASLAT

'......lf0I4. ( .) szźtmuYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

1. engedél}'ezi Turánszkiné Kiss Viktória tészére határozat|an idejíĺ bérleti szerződés megkötését a

Budapest VIil., Futó u. 5-9. szám alatti 35576lI hľsz-ú telken kialakított gépkocsi.beźi|őra,30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfďhó bérleti díj mellett'

f. Az 59lfOI1. (xI.07.) szźĺmí onkormányzatircnde|et 13. $ (2) bekezdése alapján a béľleti szerződés
hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfele|ő összegtĺ óvadék megf,rzetése'

3. Az 59l2ol1. (XI.07.) számű onkormányzati reĺdę|et 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjáĺ ęltekiĺt az
egyoldalú kĺjtelezettség vállaló nyi|atkozat közjegyzői okiľatba foglalásától, a bérleti díj mértékéľe
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 201 4. źryĺiIis 24.
A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététe|módjźtra
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2014. ápńlis 8.

Kovács ottó
ügyvezeto igazgatő
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