
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének
Y átr osgazdétlkodási és P érzugyi B izottsága

Előterjesztő : Kisfalu Kft

ELoTERJEsZTÉs
A'Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 2014. jűnius 16-i üléséľe

Tárgy: Javaslat gépkocsi.beá|ló bérbeadásáľa (1 db)

Előterjesĺő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ugyvezeto igazgatő
Készítette: Dravetz Réka refeľens
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni
A dĺjnté s e l fo gadás áh oz e gy szedi szav azattöbb s é g szüksé ge s

Ti szte lt Y źr osgazdźtlkodási és Pénzĺigyi B izottság !

I. Előzmények

A Budapest VIII., Bródy Sándor u. 15. szźm alatti|akőhaz udvarát az onkormźnyzat egyéni gépkocsi-
beállóként hasznosítja, az ingat|anon 30 db gépkocsĹbeálló ta|áibatő, amelyből 22 db gépkocsi-beźů|őra
van érvényes béľleti szerződés.

II. Beterjesztés indokolása

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntés meghozata|a aBizottsźtg hatĺáskörébe tartozik.

III. Tényállási adatok

Az onkoľmányzat tulajdonát képezó ingatlanon létesített gépkocsi-beźi|fua az a|źbbi bérbevételi kérelem
érkezett.

A bérleti díj mértéke a2014. évben 6.476,- Ft + Áfalhó/gépkocsi-beálló.

IV. Dtintés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

Javasoljuk Töľőcsik Zo|tán részérę hatélrozat|an idejű bérleti szerzodés megkötését a Budapest VIII.,
Bľódy Sándor u. 15. szźlm a|atti 366f3 hrsz-ú lakóépĺilet udvarán kialakított gépkocsi-beźi|őra,30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó béľleti díj mellett, a bérleti szeruódés megkötésének feltétele 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyo|dalú kötelezettség
váIlaló nyi|atkozat kozjegyzői okiratba foglalásától tekintsen el a Bizottság, a bérleti díj mértékére
tekintettel.

V. A dłintés cé|ja' pénzügyi hatása

A béľbeadással kapcsolatos döntés meghozata|a fedezetet nem igénye|, az Önkormányzat szźtmára a
gépkocsi-beálló bérbeadása előnyös, mivel azza| az onkoľmányzat bérleti díj bevételhez jut. A bérlőnek
ezen túl kötelessége a bérleti szerzódés tarta|ma szeľint gondoskodni a gépkocsi-beálló köľĺili
gyomiľkĺsról, hó eltakaľításľól, toválbbá a gépkocsi-beálló bérbeadásával visszaszorítható az i||egźůis
parkoló hasznáůat.

VI. Jogszabályi környezet ismertetése

Az onkormányzat tulajdonában é!||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről sző|ő 5912011. (XI. 07.) szźmű Önkormányzati rendelet 2. $ (1)
bekezdése alapjőn az előterjesďés tźlrgyátban aBizotĺság jogosult dönteni. A rendelet 13. $ (2) bekezdése
a|apjána bérlőjelöltek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére kötelezettek.

soľszam kére|mező neve ingatlan címe hrsz elhelvezkedése
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A rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján a kozjegyzői okiĺatot nem szükséges elkészíttetni, ha
ingyenes vagy kedvezményes bérbeadásľól van szó, vagy ha a bérleti díj ÁFA nélküli havi ĺisszege
egyébként sem éri el a 20.000,- Ft-ot.

A bérleti díj méľtékének a megá||apítźĺsa az 59/fOI1. (XI. 07.) önkormźnyzati
bekezdésén, valamint a248/2013. (VI. 19.) számű, képviselő-testületi hatfuozatlL.
alapul.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos
szíveskedjen.

HATÁRoZATI .IAVASLAT

......./fol4. (.. ... .) szálműYáłrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diint, hogy

en8edélyezi Törőcsik 7n|tánrészérehatfuozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII.,
Bľódy Sándor u. 15. szám alatti 366f3 hrsz-ú lakóépiilet udvarán kialakított gépkocsi-beáÄ|óra, 30
napos felmondási idővel 6.4.16,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett.

Az 59/fo11. (XI.07.) számú' onkormányzati rendelet 13. $ (f)bekezdése alapján a bérleti szeruodés
hatályba lépésének feltétele 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő ĺisszegű óvadék megfizetése.

Az59/foI1. (XI.07.) szátmú. onkormányzati rendelet 15. $ (4)bekezđés a) pontja a|apjáneltekint az
egyoldalri kcitelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a béľleti díj mértékéľe
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: Aol4.június 23.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺirét érintő dĺĺntések esetén javaslata a kozzététe| módjrára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2oI4.június 4.
Tisztelettel, V
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