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Tiszt elt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

Az onkormányzat tu|ajdonát képezo Budapest W[., Pľáter u. 30-32. szám a|atti épületben ta|á|hatő
3 5 69 6 / 0 ĺ N 57 hr sz-ll ter emgarázsból a 1 8. számú gépkocsĹbeĺĺlló helyre

- a Szent Benedek Gimnázium' Szakképző Iskola és Ko|légium (székhelye: 9090 Pannonhalma
Váľkerület I',tagintézménye: 1083 Budapest, Pľáteru. 11., adősztmla: I80394f7-2-08; képviseli
Hardi Gáboľ Titusz foigazgatő), valamint

- Lakatos László magánszemé|y

bérbevételi kérelmet nyújtott be. Az Gimnázium esetében a szükséges iratok (képviseleti jogosultságot
ígazo|ő iľatok, nyi|vántartásba vételi haÍározat) bęcsatolásra keľültęk. A kérelmek bérletí díj ajánlatot
nem tartalmazĺlak,

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a Szent Benedek Gimnázium, Szakképzo Iskola és
Kollégíum anęmzeti vagyoĺľól szóIo 20Í1. évi CXCVI' törvény 3. $ (1) bękezdés 1. pontja szerint
źLt|átható szeľvezetnek m ino sül.

II. A beterjesztés indoka

A helyiség bérbeadásához bétbęađői döntés szükséges, amely döntés meghozata|źra a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

Az épületben i9 db önkormányzati tulajdonú gépkocsi-beálló hely van, amelyre a teljes közös költség
összege: 62.920,- Ft/hó.

Az Önkormányzat á|ta| I db gépkocsi-beálló helyre ťlzętettkozös költség összege: 3.312,- F.t/hó.

A 35696/OlN57 hrsz-on nyilvántartott 788 m2 alapteľületű teremgarázs nyilvántartási értéke:
34.778.000,- Ft, amelyből l db gépkocsĹbeálló helyre eső nyilvántaŕási érték: 1.830.421,- Ft. A
béľlęti díj a nyi|vántarttsi éÍték 100%-nak figyelembevételével keľül megállapításľa. A helyiségben
végezĺi kívánt (gépkocsi beálIó) tevékenységhęztartoző szorző 6 o/o, azaz9.I52,- Ft/hó + Afa.

Üres, legalźLbb 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyíség esetén a fenti szorzok
éľvényesítendők azza|, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető,
amel1mek figyelembevételévelmegállapított bérleti dij:4,576,- Ft/hó + Afa.

Az épület aze\őtetjesztés készítésének időpontjában nem ťlzetőparkolási övezetben helyezkedik el, de
az e|őterjesztés tárgyalásának idopontj ában már bevezetésre kerül a fizętő övezet.

A parkolási zőnźlban elhelyezkedó garázs cé|jára hasznosított helyiség esetében a havi béľleti díj
méľtéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az adott parkolási zőna 50 óľa paľkolási
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díjának megfelelő összeg. A tertileten egy őra paľkolási díja I75,- Ft, így az 50 őrának megfelelő
parkolási díj összege 8.750,- Ft/hó + Afa.

A Budapest VI[., Práter l.30-3f. szám a\atti ingatlanban, az onkoľmányzattu|ajdonában lévő 19 db
teľem gépkocsĹbeállóból 1 1 db van bérbeadás útján hasznosítva a többi beálló üres.

Lakatos LászIő magánszemélynek a már megkötött gépkocsĹbeálló béľleti jogviszonya kapcsán 1 havi
folyamatos tartozása van, vélhetően a havi díjaké késedelmes megfizetéséből adódóan.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő épület pinceszinti teremgarázsában lévő 18. szćtmí gépkocsĹbeálló
hely béľbeadását Szent Benedek Gimnázium , Sza|<képző Iskola és Kollégium tészére határozat|an
időrę, 30 napos felmondási ido kikötésével 8.750,- Ft/hó + Afa béľletĺ díj megállapitásával.

Javasoljuk, hogy a Bizottság a közjegyzői okirat készítési kötelezettségtől tekintsen el a bérleti díj
mértékérę tękintęttęl.

Nem javasoljuk a beálló-hely Lakatos Lász|ő magánszemély részére tĺjľténő bérbeadását, tekintettel
arra, hogy a kérelmezo állandó lakcíme az űj fizető övezetek bevezetésével fizető övezetben van) az
éptiletben már rendęlkezik egy darab beálló-bérleménnyel, és lakcíme alapján a ťlzető ĺivezetben
iakossági parkolási engeđéiyľe jogosuit.

Nem javasoljuk a kérelmezők között pźiyázat lefolytatását, mivel apá|yázattalkapcsolatos költségek
meghaladnák a bérleti díj mértékét, a két kérelem benýjtása között több mint egy hónap eltelt,
továbbá Lakatos Lász|ő folyamatosan gĺirgetett 1 havi bérleti díj taľtozással ľendelkezik.

V. A döntés cé|ja' pénzügyĺ hatása

A gépkocsi-bęálló hely béľbeadása, mielőbbi hasznosítása érdeke az onkormányzatĺak, mivel így a
közös kö ltségťrzetési kötelezettsége megtéľül, tov ábbá plusz bevétele kelętkęzik.

A hatźrozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat 20|4. évi bérleti díj
e|óirányzatát.

A gépkocsi beálló béľbeadása pénnlgyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi környezet

Az onkormźnyzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő3512013. (VI.20.) számtĺ ĺinkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.$ (1) aKt.-a
rendęletben meghatźlrozott feladat. és hatáskör megosztás szeľint _ önkormányzatibérbeadói döntésre
a Y árosgazdálkodási és Pénztigyi B izottságot j ogosítj a fel.

A Renđelet 7. $ (1) bękęzdés c) pontja a|apján A helyiséget csak veľsenyeztetés alapján lehet bérbe
adni, ha az adott helyiségre 1 hónapon beltil több bérbevételi szánđék került benýjtásľa, és a
béľbevételi szánđéknyilatkozatok közül nem vźúaszthatő ki egyéńelműen a legelőnyösebb aján|at' Ez
esetbenalka|mazhatóameghivźlsosversenyeztetés.

A Rendelet 12. $ alapján a bérleti szerződést hatźrozott, és határozatlan időre |ehet megkotni' A
bérbeadás időtartamának meghatározástnźi a bérlő igéĺyét is mérlegelni kell.

A Rendelet 13. $ (4) c) pontja a|apjtn a szerződésthatźrozat|an időre lehet kötni, különösen, ha bérlő
kéri és nem ellentétes az onkományzat éľdekével, vagy ha béľlő ugJan ezt nem kéri, de az
Önkormányz atnak ez áll érdekében.

A Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) száműhatározatának 7. pontja aIapján a helyiségbér alapjául
a helyiségeknek a hattrozat és a képviselo-testĺilet más hatáľozata szeľint aktuaIizáIt beköltözhető
foľgalmi értéke szo|gá|. Ahatározat 8. pont a|apján a garázs tevékenységhęz taĺtoző szorző 6 %. A
hattrozat 7. és 8. pontja a|apjáĺ az üres,legalább 24hőnapja nem hasznositott25 MFt alatti helyiség
esetén a bérleti dijszorzők éruényesítendők azzal, hogy a bérleti díj önkoľmźĺnyzati érdekből
legfeljebb 50 %o-ka| cs<jkkenthető.

A parkolási zőntlban elhelyezkedő garázs cé|jára hasznosított helyiség esetében a havi bérleti díj
mértéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az adotI. paľkolási zőna 50 óľa parkoIási
díjának me gfelelő összeg'

szedliczkyne
Ceruza



A Ręndęlęt 14. s (2) bekezdés a|apján a leendő béľlő a bérleti szęrződés megkötését megelozően
köteles a bérbeadónak 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megťrzetni.

A Rendelet 17. $ (5) bekęzdése a|apjáĺ a kozjegyzői okiľatot az a|ábbi esetekben nem szükséges
elkészíttetni:
a) lngyenes vagy kedvezményes béľbęadás esetén, ha a bérleti díj ÁFA nélkĺili havi osszege nem éri

el a 20.000,- Ft-ot,
b) A fizetendő béľleti díj nem ha|adja meg a helyiség után tulajdonosként ťlzetett közös és egyéb

költségek havi összegét,
c) A Váľosgazgálkodási és Pénzĺigyi Bizottság egyedi dtjntése a|apján'

AGazđasági, Kerületfejlęsztési és KözbeszerzésiBizottság30712009. (I[.03.) számú határozatźnak
3.) pontjában úgy döntött, hogy a Budapest, VilI. Pľáter v 30-3f . szám alattí 35696 hrsz-ú Társasház
teremgarázsźlban |évo gépkocsi beálló helyeket, táľolót és tároló-rękęszeket hatályos bérbeadási
rendeletben és képviselő-testtileti dĺjntésben foglalt rendelkezések szerint kell, hatźrozatlarl
időtartamľa, 30 napos felmondási idovel bérbeadás útján hasznosítani úgy, hogy a bér|eti diját
minimum a rájuk eső köz<js költségen kell megállapítani, amennyiben a szźtmitott bérleti díj azt nem
haladja meg.

Fenfiek a|anián kérem a Tisĺelf Bizottsáoot. hoc'v a helviség lréľheadásával kaocsolatos dontését
meghozni szíveskedjen.

Hatírozttijavaslat

. . . ...,lf0l4. (... . . ..) számllYárosgazdálkodási és Pénzügyi bízottságihaÍározat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáruI Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium részére a Budapest
VIII., Práteľ u.30-32. szána|atti3569610lN57 brsz-í épületben kialakított teremgarázsban a 18.
szĺímú gépkocsĹbeá||őra,határozatIaĺ ídejű bérleti szerződés megkötéséhez 30 napos felmondási
idővel 8.750,- Ft/hó + Áfa néľIeti díj mellett.

2. a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdontban á|lő nem lakás
cé|jttra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0I3. (VI' 20.) számű Budapest
Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźtn a leendő bérlő a bérleti szerződés
megkötéSét megelőzően a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszeget óvadékként
fizessen meg.

3. az onkormtnyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szolgá|ó helyiségek bérbeadásának
feltételeiľól szóIó 3512013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati ľendelet 17. $
(5) a) pontja a|apján eltekint a kózjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozat
megtételétől a bérleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. ápn|is 24'
A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

. . . . . , .l20I4. (. .) szźlműY trosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatttrozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźryúgy dönt, hogy nem jáľuIhozzá a Budapest VIII., Práteľ
u. 30-32. száma|atti3569610lN57 hrsz-í épiiletben kíalakított teremgarázsban a 18. szálmű gépkocsi-
beálló Lakatos Láłsz|ő részére töľténő béľbeadásához.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: f0I4. tryri|is24.
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A dontés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság szé|es körét érintő döntések esetén javas|ataakozzétételmódjáľa

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2014. ápľilis 10.

honlapon

Tísztęlęttel:

Kovács ottó
ugyvezetó igazgatő
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