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ELŐTERJEsZTEs
AYźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság f014. május 16-i ülésére

Táľgy: Lakatos Lász|ő magánszemély fedett teremgarázsban lévő 6. számr'i gépkocsĹbeáttó
béľbeadásáľa iľányulĺó kéľelme a Budapest VIII., Práteľ u. 30-32. szám alatti
ĺngatlanon

Előterjesző: Kisfalu Kft., Kovács ottó igyvezető igazgatő
Készítette: Kubĺánka-BerghammerPetrareferens
A napirendet nyílt ĺilésen kell tĺáľgyalni
A döntés elfogadásáh oz egyszeru szavazattöbbség szĹikséges

Ti szte lt Y átr o s gazdálko dás i é s Pénzü gyi B i zottság !

I. E|őzmények

Az onkoľmányzat tulajdonát képező Budapest vIII.o Práteľ u. 30-32. szám a|atti épületben ta|źl|hatő
3s696/0/N57 hrsz-tl teremgarĺázsból a 6. számrĺ gépkocsĹbeáltó helyľe Lakatos Lászlról
magánszemély bérbevételi kérelmet nyujtott be. A kérelem bérleti díj ajánlatot nemtarta|maz.

A gépkocsi-beálló he|y ezt megelőzően még nem került hasznosítasra.

II. A beteľjesztés indoka

A helyiség béľbeadásához béľbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozata|fua a Tiszte|t
Bizottság jogosult.

III. Tényállási adatok

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

Az onkormányzat ál|tat I db gépkocsi-beálló helyre fizetettközös költség összege: 3.3|2,- Ft/hó.

A 35696lolN57 llrsz-on nyilvántartott 788mf alapterületrĺ teremgarźns nyilvántartási étéke:
34.778.000,- Ft, amelyből 1 db gépkocsĹbeálló helyre eső nyilvántaľtási éľték: 1.830.42I,- Ft. A
bérleti díj a nyilvántartási éÍték |00%.nak figyelembevételével keľül megźůlapításľa. A helyiségben
végezni kívánt (gépkocsi beálló) tevékenységheztartozó szorzó 6 Yo, azaz9.152,- Ft/hó + Afa.

Üľes, legalább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők
érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj önkoľmányzati érdekből legfeljebb 50 %-ka| csökkenthető,
amelynek figyelembevételével megállapított bérleti díj: 4'576,- Ft/hó + Afa.

Az épület az e|őterjesnés készítésének időpontjában nem fizető parkolási övezetben helyezkedik el, de
az e|őterjesztés üárgyalásának időpontjźtban mtr bęvezetésľe kerül a ťlzető övezet,

A parkolási zőnában elhelyezkedő garázs cé|jára hasznosított helyiség esetében a havi béľleti díj
méľtéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az adott paľkolási zőna 50 óra paľkolási
díjátnak megfelelő összeg. A területen egsl őra parkolási díja |75,- Ft, így az 50 őrźnak megfelelő
paľkolási díj összege 8.750'- Ft/hó + Afa.

A Budapest VIII., Práter u' 30-32. szátm a|atti ingatlanban, az Önkormányzattu|ajdonában lévő 19 db
terem gépkocsĹbeállóból l8 db van bérbeadás útján hasznosítva, atárgyi beál|ó üres.

rV. A döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a fenti címen lévő épület pinceszinti teremgarźnsźtban|évő 6. számű gépkocsĹbeálló hely
bérbeadását Lakatos Lász|ó magánszemé|y részére határozat|an időľe, 30 napos felmondási idő
kikötésével 8.750'- Ft/hó + Afa béľleti dÍj megállapitásáva|.
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Javasoljuk, hogy a Bizottság a közjegyzői okirat
mértékére tekintettel.

V. A döntés céIja' pénzĺigyi hatása

készítési kotelezettségtől tekintsen el a bérleti díj

A gépkocsĹbeálló hely béľbeadása, mielőbbi hasznosítása érdeke az Önkormányzatnak, mivel így a
kozös költségťĺzetési kotelęzettsége megtériil, továbbá plusz bevétele keletkezik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormányzat f0I4. évi bérleti díj
e|őirányzatát

A gépkocsi beálló bérbeadása pénnlgyí fedezetęt nem igényel.

V[ Jogszabályĺ ktiľnyezet

Az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ő 3512013. (VI. 20.) számi önkormányzati ľendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. s (1) a Kt. - a

rendeletben meghatározott fęladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzatibérbeadói döntésre
a Y ár o sgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságot j o gosítj a fel'

A Rendelet 12. $ alapján a béľleti szerződést határozoLi, és határozatlan időre lehet megkotni. A
bérbeadás idotartamának meghatározásźnáJ a béľlő igényét is méľlegelni kell.

A Rendelet 13' s (4) c) pontja a|apján a szerződésthatározat|an időre lehet kötni, különosen, ha bérlő
kéri és nęm ellentétes az Önkoľmányzat éľdekével, vagy ha béľlő ugyan ezt nem kéri, đe az
onkormány zatnak ez ál1 érdekében.

A Képviselő.testület 24812013. (VI. 19.) szźlmllhatározatának 7. pontja alapjáĺ a helyiségbér alapjául
a he|yiségeknek a határozat és a képviselő-testtilet mts határozata szerint akila|izźL|t beköltözhető
forgalmi értéke szolgál. Ahatáľozat 8. pont alapján a garázs tevékenységhez tartoző szorző 6 %. A
határozat 7. és 8. pontja alapjánazires,legalább 24hőnapja nęm hasznositott25 MFt alatti helyiség
esetén a bérleti díjszorzők éľvényesítendok azza|, hog1l a béľleti díj önkoľmányzati érdekből
legfeljebb 50 %o-ka| csökkentheto.

A parkolási zőnában elhelyezkedő garázs cé|jára hasznosított helyiség esetében a havi bérleti díj
méľtéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az adott paľkolási zőna 50 óra parkolási
díj ának megfele|ő összeg.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő béľlo a bérleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő osszeget óvadékként megťlzetni.

A Rendęlęt 17. $ (5) bekezdése alapjáĺ a kozjegyzői okiratot az alźhbi esetekben nem szükséges
elkészíttetni:
a) Ingyenes vagy kedvezményes béľbeadás esetén, ha a bérleti díj ÁFA nélkĺili havi összege nem éń

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

kĺiltségek havi összegét,
c) AVárosgazgálkodási és Pénzügyi Bizottság egyedi döntése a|apján.

AGazdasági, Kerületfejlęsztési és K<jzbeszerzésiBizottság30712009. (III.03.) számú haÍározatáĺak
3.) pontjában úgy d<intött, hogy a Budapest, V[I. Pľáter v 30-3f . szám a|atti 35696 hĺsz-ú Társasház
teremgarázsában lévo gépkocsi beálló helyeket, tárolót és tároló-rekeszeket hatályos béľbeadási
rendeletben és képviselőtestületi döntésben foglalt rendelkezések szeľínt kęll, haÍározat|an

időtartamľa, 30 napos felmondási idővel béľbeadás útján hasznosítani úgy, hogy a bérleti điját
minimum a rájuk eső közös költségen kell megállapítani, amennyiben a szttmított béľleti díj azt nem
haladja meg.

Fęntiek a|ap1áĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség béľbęadásával kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjen.

Hatőrozati javaslat

''.....lf0|4.( ..) sztlmuYárosgazdźtlkođásíésPénzügyibizottságihatározat:



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1 . hozzźĄźlru| Lakatos Lősz|ő magánszem é|y részére a Budapest vI[., Práteľ u. 30-32. szám alatti
35696l0lN57 brsz-ll' épiiletben kialakított teremgarázsban a 6. számú gépkocsĹbeáIlőra,
határozatlaĺidejű bérleti szeľződés megkotéséhez 30 napos felmondási idővel 8.750,- Ft/hó + Áfa
béľleti díj mellett.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétęle, hogy az Önkormányzat tulajdonźhaĺ á||ó nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) számí Budapest
Józsefuáĺosi Ônkormányzati rende|et 14' $ (2) bękęzdésę a|apjćln a lęęndő bérló a bérlęti szęrződés
megkötését megelőzően a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfeleló osszeget óvadékként
fizessen meg.

3. az onkoľmáĺyzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35l20i3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros Önkormányzati ręndelęt 17. $

(5) c) pontja a|apjźtn eltekint a kozjegyző elotti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
megtételétől a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|4. május 26.
A döntés végrehajtását végző szervezęti egység: Kisfalu Kft.
A |akosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest' 20I 4. májl,ls 9.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgatő

KÉszÍrprrp: Klsr.'c'LuKrĺ.
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