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Budapest Főváľos VIII. kerüte t Jőzsefváros onkorm ányzatKépviselő-testiiletének , V
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága .í I,A
Előterjesztő: Kisfalu Kft. 2':../..U.sz. napirend

ELŐTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 2014. április 17-i ülésére

ľárgy: Javaslat a Budapest VIn.' Pľáter u. 30.32. szám a|atti ingatlanban található
teľemgaľázs helyek bérbeadására (5 db)

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó igyvezeto igazgatő
Készítette: Kavasánszki-KnopfDiánareferens
A napirendet nýlt tilésen kell tárgyalni
A döntés el fo gad ás áh o z e gy szetu szav azattobb s é g sziiks é ge s

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormáĺyzat tulajdonát képező Budapest vlu.' Pľáteľ u.30-32. szám a|atti éptiletben
talá|hatő3569610lN57brsz-íteremgarázsbóla

- 1. számrĺ gépkocsĹbeálló helyre Sĺpos Judit magánszemé|y

- 3. számrĺ gépkocsĹbeálló helyre Paľdi Sándoľ magánszemé|y

- 22. számú gépkocsĹbeálló helyre a Szent Benedek Gĺmnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium (székhelye: 9090 Pannonhalma Váľkerület I.,tagintézménye: 1083 Budapest,
Púńer u. 11., adőszáma..18039427-2-08; képviseli Hardi Gábor Titusz ft5igazgatő)

- 25. számú gépkocsĹbeálló helyre a Szent Benedek Gimnáziumo Szakképző Iskola és
Kollégĺum

- 29. szämű gépkocsÍ.beálló helyre Csillag János LászI'őmagźlnszemé|y

bérbevételi kérelmet nýjtott be. Az Gimnázium esetében a szükséges iratok (képviseleti
jogosultságot ígazo|ő iratok, nýlvántaľtásba vételi hatfuozat) becsatolásra kerültek. A
kérelmek bérleti díj ajánlatot nem tarta|maznak.

A benýjtott iratok a|apjźn megállapítható, hogy a Szent Benedek Gimnázium, Szakképzo
Iskola és Kollégium anemzetí vagyonľól sző|ő 20L1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés
1. pontja szerint át|źlthatő szewęzętnek minősül.

A gépko csi-b eálló hel yek ezt me gelő ző en még nem kerültęk haszno s ítésr a.

II. A beteľjesztés indoka

A helýség bérbeadásáhozbérbeadói döntés szükséges, amely dĺjntés meghozata|źlra a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. Tényállásĺ adatok

Az épületben 19 db önkormźlnyzati tulajdonú gépkocsi-beálló hely van, amelyre a teljes közös
kĺiltség összege: 62.920,- Ft/hó.

Az onkormáĺyzat á|ta| | đb gépkocsi-beálló helyre ťlzetett kozös költség összege: 3.312,-
Ft/hó.

A 35696lOlN57 hľsz-on nyilvántartott 788 m2 alapterületű teľemg arźzs nyi|vántartt'si éľtéke:
34.778.000,. Ft; amelyből 1 db gépkocsi-beálló helyre eső nyilvántaľtási érték I.830.421,-Ft.

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza



A bérleti díj a nýlváĺtartási érték l}}%-nak figyelembevételével kerül megá||apítálsra. A
helýségben végezĺi kívátĺt (gépkocsi beálló) tevékenysé ghez tartoző szorző 6 oÁ, azaz 9 ,I52,-
Ft/hó + Afa.

Üres, legalább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szotzők
érvényesítenďők azzal, hogy a béľleti díj önkormányzati érdekből legfeljębb 50 oÁ-ka|

csökkenthető, amelynek figyelembevételével megállapított bérleti dij: 4.576,. Ftlhó + Afa.

Az épi|et az előterjesztés készítésének idopondában nem ťĺzęto parkolási övezetben
helyezkedik el, de az előteľjesztéstttrgyalásának időpontjában márbevezetésľe keľül aťlzeto
ovezet.

A parkolási zőnábaĺ elhelyezkedo gartzs céljtra hasznosított helyiség esetében a havi béľleti
díj méľtéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az adott parkolási zőna 50
óra parkolási díjának megfelelő összeg. A terĹileten egy,őra parkolási dija 175,- Ft, így az 50
órának megfelelő parkolási díj osszege 8.750o. Ft/hó + Afa.

A Buđapest VIII., Práter u.30-32. szźtm a|atti ingatlanban, az onkormányzat tulajdonában
lévo 19 db terem gépkocsi-beállóból 11 db van béľbeadástĺján hasznosítva a tobbi beálló
üres.

IV. A dłintés taľta|.mának ľészletes ismertetése

Javasoljuk a fenti címen lévő épület pinceszinti teremgarázsában lévő 1 . számű gépkocsi-
beálló hely bérbeadását Sipos Judĺt magánszemé|y részére hatátozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével 8.750,- Ft/hó + Afa bérleti díj megállapitásź.ľal.

Javasoljuk a fenti címen lévő épület pinceszinti teľemgarázsában lévő 3. szźlmtĺ gépkocsi-
beálló hely bérbeadáséú Paľdi Sándor magánszemé|y részére hatźnozat|an időľe, 30 napos
felmondási idő kikötésével 8.750o. Ft/hó + Afa bérleti díj megállapitásźxal.

Javasoljuk a fenti címen lévő éptilet pinceszinti tercmgarázsában Iévő 22. számu gépkocsi-
beálló hely bérbeadását Szent Benedek Gimnázĺum' Szakképző Iskola és Ko|légium
tészétehatározatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével 8.750,- Ft/hó + Afa béľletĺ
díj megállapitásźxal.

Javasoljuk a fenti címęn lévő épület pinceszinti teremgarénsában |évo 25. számű gépkocsi-
beálló hely bérbeadását Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
részérehatźlrozat|an időľe, 30 napos fęlmondási idő kikĺjtésével 8.750o- Ft/hó + Afa béľleti
díj megállapitásával.

Javasoljuk a fenti címen lévő épület pinceszinti tercmgarázsában Iévő 29. számű gépkocsi-
beálló hely béľbeadásźń Csillag János LászI'ő magánszemély ľészére határozat|an időrę, 30
napos felmondási idő kikötésével8.750,. Ft/hó + Afa béľleti díj megállapitźsáva|.

Javasoljuk, hogy a Bizottstĺg a közjegyzői okirat készítési kötelezettségtől tekintsęn ę1 a
bérleti díj mértékére tekintettel.

V. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

A gépkocsi-beálló helyek bérbeadása, mielőbbi hasznosítása érdeke az onkorm ányzatnak,
mivel így a közos költségfizetési kotelezettsége megtéľtil, továbbá plusz bevétele keletkezik.

Ahatározati javaslatok elfogadása kedvezően befotyásolja az onkorm ányzat 2014. évi bérleti
díj elófutnyzattń'

A gépkocsi beálló béľbeadása pénzigý feđezętet nem igényel.

VI. Jogszabályĺ köľny ezet
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Az onkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gtiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) számű <inkormányzati ľendelet (továbbiakban: Rendelet)
2. $ (1) a Kt. _ a ręndeletben meghatározott feladat- és hatáskor megosztás szerint -
<inkormányzati bérbeađói döntésre aYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A Rendelet 12. $ alapján a béľleti szerzódésthatáľozott, éshatározatlan időre lehet megktitni.
A béľbeadás időtartamának meghatttrozásánál a bérlő igényét is mérlegelni kell.

A Rendelet 13. $ (4) c) pontja a|apján a szerzoďésthatźnozatlan időre lehet kötni, ktilönösen,
ha béľlő kéľi és nem ellęntétes az onkormányzat érđękével, vagy ha bérlő ugyan ezt nem kéľi,
de az onkormáĺyzatĺak ez áI| érdekében.

A Képviselő{esttilet 248/2013. (VI. 19.) száműhatźrozatának7. poĺtja alapjén a helyiségbér
alapjául a helyiségeknek a határozat és a képviselő-testÍilet más határozata szennt akbJalízéit
beköltözhető forgalmi értékę szolgá|. Ahatározat 8. pont a|apjáĺ a gaúns tevékenységhez
ĺartozo szorző 6 %. A határozat 7. és 8. pontja a|apjáĺ az ures,legalább 24 hőnap1a nem
hasznosított 25 MFt alatti helyiség esetén a bérleti đíjszorzők érvényesítendők azza|, hogy a
bérleti díj önkormźlnyzati érđekből legfeljebb 50 oÁ-kal csökkenthető.

A parkolási zőnában elhelyezkedo gartns céIjára hasznosított helyiség esetében a havi bérleti
díj mértéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az adoÍI. paľkolási zőna 50
óra paľkolási díjának megfelelő összeg.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bérlo a béľleti szerzőđés megkötését
megeIőzoen kötelęs a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni.

A Ręndelet 17. $ (5) bekezdése alapján a kozjegyzői okiľatot az a|ábbi esetekben nem
szükséges elkészíttetni:

Đ Ingýenes vagy kedvezményes bérbęadás esetén, ha a bérleti díj ÁFA nélktili havi összege
nem éri el a 20.000,- Ft-ot,

b) A fizetendő bérleti díj nem haladja meg a helyiség után tulajdonosként ťĺzetett közös és

egyéb költségek havi összegét,
c) A Városgazgálkodási és Pénzügý Bizottság egyedi döntése a|apján.

A Gazdasági, KerĹiletfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 30712009. (III. 03.) számú
határozaÍának 3.) pontjában úgy döntott, hogy a Budapest, VIII. Práter u.30-32. szźlm a|atti
35696 hľsz-ú Társasház teremgatázsában lévő gépkocsi bęálló helyeket, tároIőt és tároló-
ľekeszeket hatályos bérbeadási rendeletben és képviselő-testtileti döntésben foglalt
rendelkezésęk szeľint kell, hatáľozatlan időtartamra, 30 napos felmondási idővel bérbeadás

t.ĺján hasznosítani úgy, hogy a béľleti díját minimum a rájuk eso közös kciltségen kell
megállapítani, amennýben a szźtmított bérleti dij azt nem haladj a meg.

Fentiek aIapján kérem a Tisztelt Bizottságot' hogy a beálló-helyek bérbeadásával kapcsolatos
d<intését meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

. .. . ...l20I3. (. . . . . ,.) számu Városgazdálkodási és Pénzügý bizottsági hatźrozat..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozztĄttruI Sĺpos Judit magánszemé|y részerc a Budapest vlil.' Pľáteľ u.30.32. sztm
a|atti 35696/0lN57 hľsz-ú épületben kialakított teremgarázsban a 1. számú gépkocsĹ
bęáIIőra, hatátozat|an idejtĺ bérleti szerződés megkötéséhez 30 napos felmondási idővel
8.750,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.
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2. a béľleti szerződés megkötésének feltétele' hogy az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljáľa szolgźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számí Budapest Józsefuárosi onkormányzati renđelet 14. $ (2) bekezdése a|apján a
leendő bér|o a bérleti szęrződés.megkötését megelozoen a béľbeadónak 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelo ĺĺsszeget óvadékként fizessen meg.

3. az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo\gá|ő helýségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) számuBudapest Józsefuáľos onkoľmányzatiľendelet
17. $ (5) a) pontja alapjáĺ eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló
nyl|atkozat megtételétől a béľleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvez etó igazgatőja
Határido: 2014. éryľi|is24.
A döntés végrehajtásźúvégző szęwęzęti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa

nem indokolt hirdetőtáb1án honlapon

.. .. . ..lf013. (. . . . . ..) számú Yérosgazdálkodási és Pénzügý bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| Paľdi Sándoľ magánszemély tészére a Budapest vI[.' Pľáteľ u. 30.32.
szttm a|atti 35696l0/N57 |tsz-ű épületben kialakított teremgarázsban a 3. számrĺ
gépkocsi-b eá||őra, hatźlrozat|an idejtĺ béľleti szerzodés megkĺitéséhez 30 napos felmondási
idővel8.750'. Ft/hó + Afa béľleti díj mellett.

2. a bérleti szerzőđés megkĺĺtésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35/201'3. (VI. 20.)
számí Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján a
leendő bérlo a bérleti szerződés megkĺitését mege|ozően a béľbeadónak 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként fizessen meg.

3. az onkormányzat fulajdonában álló nem lakás céljaľa szolgá|ő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) számuBudapest Józsefuáros onkormányzatiręndeIet
17. $ (5) a) pontja a|apjźn eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló
nyi|atkozat megtételétől a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatańđo: 20|4. ápnlisZ4.
A dĺintés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét éľintő dĺintések esetén javaslata a kozzététe|mőďjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

......./2013.(..... ..) számuYttosgazdálkodási és Pénzügý bizottsźryihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzájárul a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Isko|a és Koltégium részére a
Budapest VIII.' Pľáter u. 30.32. szám alatti 35696/0/N57 hrsz-tl épületben kialakított
teremgarázsban a 22. számű gépkocsi-beáIlőra, határozat|an idejrĺ bérleti szęrződés
megkötéséhez 30 napos felmondási idővel8.750'- Ft/hó + Afa béľleti díj mellett.
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2. a béľleti szerzođés megkötésének feltétele, hogy az onkormán5rzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljáľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának fęltételeiľol szóló 35/2013. (VI. 20.)

szálm,Ú Budapest Józsefuárosi onkormányzati rende|ęt 14. $ (2) bekezdése a|apján a

leendő béľlő a bérleti szerzodés megkötését megelőzően a bérbeadónak 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként fizessen meg.

3. az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgźiő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l2OI3. (vI. 20.) számuBudapest Józsefuáľos onkormányzati ľendelet
17. $ (5) a) pontja a\apján eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kĺjtelezettségvállaló
ĺý|atkozat megtételétől a béľlęti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. źryn|is24.
A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő d<jntések esetén javaslata a kozzététęI mődjára

nem indokolt hirdetotáblán honlapon

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottságúgy dönt, hogy

1. hozzájźlru| a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium részére a
Budapest vIII.o Práter u. 30-32. szttm a|atti 3569610lN57 hrsz.í épületben kialakított
teremgarźlzsban a 25. számű gépkocsi-beá|Iőra, hatźlrozat|an idejű béľleti szerződés
megkĺitéséhez 30 napos felmondási idővel 8.750,. Fťhó + Áfa béľleti díj mellett.

2. a béľleti szerzodés megkötésének feltételę, hogy az onkormtnyzat tulajdonában álló nem

lakás céljára szolgáIő helýségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

szźtmí Budapest Józsefuárosi onkormányzati rende|et L4. $ (2) bekezdése a|apjźn a
leendő bérlő a bérleti szeruőďés megkötését megelózően a bérbeadónak 3 havi bruttó

bérlęti díjnak megfelelő összeget óvadékként f,tzessen meg.

3. az onkorm ányzat tulajdonában álló nem takás céljara szo\gálő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35lfOI3. (VI. 20.) számíBudapest Józsefuáros onkormányzatiľende|et
17. $ (5) a) pontja a|apján eltekint a kozjegyzo előtti egyoldalú kötęlezettségvá|Ia|ő

ny1|atkozat me gtételétő l a béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2014. április
A dĺjntés végrehajtásátvégzó szęwęzeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét éľintő d<jntések esetén javaslata a kozzététe| mődjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

.......l20I3' (..... ..) számtĺYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat.'

AYárosgazđálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájźlru| Csillag János Lászlrő magánszemé|y rész&e a Budapest VIII., Práter u. 30.
32. szám a|atti 35696l0lV57 hrsz-ú épiiletben kialakított teremgarázsban a 29. száműl
gépkocsi-beá|Iőra,határozat|an idejű bérleti szęrződés megk<itéséhez 30 napos felmondási
idővel8.750,. Ft/hó + Afa béľleti díj mellett.
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2. a bérleti szeruódés megkötésének feltétele, hogy az onkormćnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.)
számí Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendęllet 14. $ (2) bekezdése alapján a
leendő bérlő a béľleti szerzódés megkcitését mege|őzoen a bérbeadónak 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként fizessen meg.

3. az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljáľaszo|gá|ő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzatírendelet
17. $ (5) a) pontja alapjźln eltekint a kozjegyző előtti egyoldalrJr kötelezettségvállaló
nyilatkozat megtételétol a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. źpnl.is24.
A dĺjntés végrehajtásźtvégzo szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakossás széles köľét éľintő d<jntések esetén iavaslata akozzététel módiáľa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20|4. április 9.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
igyvezető igazgatő

KÉszÍrprrn: KlspeLuKrľ.
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