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ELŐTERJESZTEs
A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. július 21-i ĺilésére
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A napirendet nyílt ülésen kell tĺáľgyalni
A döntés elfo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbb sé g szüksé ge s

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest VIII., József u.47. szźtm alattillakőház udvarát az Önkoľmányzat egyéni gépkocsĹbeállóként
hasznosítja, az ingat|anon 19 db gépkocsĹbeá||ő ta|áL|ható, amelyből 7 db gépkocsĹbeállóra van éľvényes
bérleti szerzódés.

A Budapest VIII., Tolnai Lajos
hasznosítja, az ingat|anon 16 db
bérleti szerzódés.

A Budapest VIil., Bacsó Bé|a
hasznosítja, az ingatlanon 45 db
bérleti szerződés'

II. Beteľjesztés indokolása

Az előterjesztésse| kapcsolatos döntés meghozata|aa Bizottság hatĺáskörébe tartozik.

Itr. Tényállási adatok

Az onkoľmányzattulajdonát képező ingatlanokon létesített gépkocsĹbeállókra az a|ábbi bérbevételi kérelmek
érkeztek.

A bérleti díj méľtéke a20I4. évben 6.476,- Ft + Áfalhó/gépkocsi-beálló.

[V. Döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk Supľemum Seroice Kft (képviselő: Mándi Anikó; székhely: 1089 Budapest, Korányi Sándoľ u. 3.
B. épület; adőszám: 24226882-2-42) tészére határozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII.,
József u. 47. szźtm a|atti 35159 hľsz-ú telken kialakított 2 db gépkocsĹbeállóľą 30 napos felmondási idővel
6.476,- ft + Afa/hőlbeálló bérleti díj mellett, a bérleti szerzódés megkötésének feltétele beállónként 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő összegíĺ óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyoĺda|ú kötelezettség
vállaló nyi|atkozatkłlzjegyzői okiratba foglalásától tekintsen el a Bizottság, a bérleti dii mértékére tekintettel. A
benýjtott iľatok a|apjźn megállapíthatő, hogy a kére|mezo a nemzeti vagyonľól sző|ó 2011. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés l. pontja szerint ź.ŕilźúhatő szervezetnek minősül. A tĺáľsaság ellen nincs folyamatban
vég- és felszámolási, csődeljáľás, illetve nem áll végrehajtas alatt.

u. 26. szám a|atti te|ket az onkormányzat egyéni gépkocsĹbeállóként
gépkocsĹbeéi|ó ta|źL|hatő, amelyből 6 db gépkocsi-beállóra van éľvényes

u. 17' szám alatti telket az onkormányzat egyéni gépkocsĹbeállóként
gépkocsi-beźi|ó ta|źůható, amelyből 26 db gépkocsĹbeźi|őra van érvényes

sorszam kérelmező neve ingatlan címe hľsz elhe|yezkedése

I Supremum Service Kft
(kéovise|ő: Mándi Anikó)

Jőzsefv 47. 35159 |akőház udvara

z Supremum Service Kft
(kéoviselő: Mándi Anikó)

Jőzsef u. 47 . 35r59 Iakőhźn udvara

J Tóth István Tolnai Lajos u. 26. 3496r telek

4 YatgaAndreaViĘ Bacsó Bé|a u. 17. 34853 telek

5 Diósi Geľgely Bacsó Béla u. 17. 34853 telek
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Javasoljuk Tóth István részéľe határozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a Budapest VIII., Tolnai Lajos
l. 26. szźtm a|atti 3496I hľsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeźů|őra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft +
ĺtand bérlęti díj mellett, a bérleti szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegú óvadék megf,rzetése. Javasoljuk továbbá az egyolda|ú kö'telezettség vállaló nyi|atkozat közjegyzói
okiľatba foglalásától tekintsen el a Bizottság, a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Javasoljuk Vaľga Andľea Yirág részére hatźlrozat|an idejű bérleti szerzódés megkötését a Budapest VIII.,
Bacsó Béla u. 17. szźľľ. a|atti 34853 hrsz-ú telken kia|akított gépkocsĹbeáů|őra,30 napos felmondási idővel
6.476,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett, a bérleti szerzódés megkötésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő összegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyo|da|ú kö'telezettség vállaló nyi|atkozat
közjegyzói okiratba foglalásától tekintsen el a Bizottság, a bérleti dij mértékére tekintettel.

Javasoljuk Diósi Geľgely részére hatźrozat|an idejű bérleti szęrződés megkötését a Budapest VIII., Bacsó Béla
u. |7. szám a|atĺi 34853 hľsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeźů|őra,30 napos felmondási idővel 6'476,- Ft +
Atamo bérleti díj mellett, a bérleti szerzodés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
ö'sszegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az ego|da|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozat közjegyzói
okiratba foglalásától tekintsen el a Bizottság, a bérleti díj méľtékére tekintettel.

V. A dfintés célja' pénzĺigyi hatása

A béľbeadással kapcsolatos döntés meghozata|afedezetetnem igényel, az Önkoľmźnyzat sztmtra a gépkocsĹ
beálló bérbeadása előnyös, mive| azza| az onkormányzat bérleti díj bevételhez jut, A bérlőnek ezen tiil
kdtelessége a bérleti szeruődés tarta|ma szerint gondoskođni a gépkocsi-beálló köriili gyomirtásľól, hó
eltakarításról, továbbá a gépkocsĹbeálló bérbeadtsáva| visszaszoríthatő az illegális paľkoló hasznáiat.

VI. Jogszabĺílyi ktiľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában álló iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérletek
bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0|l. (XI. 07.) számű Önkoľmányzati ľende|et 2. $ (1) bekezdése a|apján
az e|őterjesztéstźrgyttban aBizottstę jogosult dönteni. A ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a bérlőjelöltek 3

havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetésére kötelezettek.

A rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn aközjegyzői okiratot nem sziikséges elkészíttetni, ha ingyenes
vagy kedvezményes bérbeadásról van szó, vagy ha a bérleti díj AFA nélküli havi összege egyébként sem éri
ęl a 20.000,- Ft-ot'

A bérleti díj méľtékének a megállapítása az 59lf0I1.(XI. 07.) <inkormányzati rendelet 13. $ (1) bekezdésén,
valamint a24812013. (VI. 19.) szźtmű képviselő.testtileti hatáĺozat II' fejezet 8. c) pontján alapul'

Fentiek a|apjźn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy akéľelmekkel kapcso|atos döntését meghozni szíveskedjen.

IIATÁRoZATI JAVASLAT

.......lf0l4. (......) számú Yátrosgazdźtlkodási és Pénziigyi bizottságihatározat:

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi a Supľemum Seľvice Kft (képviselő: Mándi Anikó; székhely: 1089 Budapest, Koľányi
Sándor u. 3. B. épület; adőszám:24f26882-2-42) részérehatározat|an idejiĺ béľleti szęrzodés megkotését a
Budapest VIII., József u.47' szźtma|atti,35l59 hľsz-ú lakőház udvarán kialakított gépkocsĹbeźů|őra,30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett.

2. Az 59l20|l. (xI.07') szźtmű Önkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a béľleti szerződés
hatźilyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

3, Az 59l20I1. (xI.07.) szátmű Önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
eryoldalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat közjegyzői okiratba foglalásátó|, a bérleti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2014. július 28'
A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
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A lakosság széles körét éľintő dontések esetén javaslataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

......./2014. (.. ...) szźtműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi a Supľemum Senice Kft (képviselő: Mándi Anikó; székhely: 1089 Budapest, Koľányi
Sándor u. 3. B. éptilet; adőszám:24226882-2-42) részérehatározat|an idejű bérleti szerzódés megkötését a
Budapest VI[., József u. 47. szám a|atti,35159 hrsz.ú |akóhéz udvaľán kialakított gépkocsĹbeźi|őra, 30
napos tblmondási idovel 6.476,- Ft + Átďhó béľleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (XI.07.) szźtmű Önkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a béľleti szęrzódés
hatźilyba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. (XI.07.) szźtmű onkoľmányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint az
egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzoi okiratba foglalásától, a bérleti díj méľtékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tig1rvezető igazgatőja
Hatráľidő: 2014. július 28.
A döntés végrehajtását végző szervezetiegység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. engedélyezi Tóth István részérehatározat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII., Tolnai
Lajos u. 26. .szám a|atti, 3496l hrsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeźú|őra,30 napos felmondási időve|
6.476,- Ft + Afa/hó béľleti díj mellett.

2. Az 59120|1. (XI.07.) szźtmű onkormányzati ľendelet 13. $ (f) bekezdése alapján a bérleti szerzodés
hattiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegÍĺ óvadék megfizetése.

3. Az 59/2011. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjan ęltekint az
egyoldalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat kőzjegyzói okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidó: 20 1 4. j úlius 28.
A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

....'../20|4' (......) szźtmíYttosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági hattrozat:

AYźrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságúgy dönt, hory

1. engedélyezi Vaľga Andľea Viľág részére hatźtrozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Bacsó Béla u..I7. szźtm a|atti,34853 hĺsz-ri telken kialakított gépkocsĹbeá||óra,30 napos felmondási
idővel 6.476,- Ft + Afa/hó bérleti díj mellett.

2. Az 59120|1. (XI.07.) szźtmű onkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti szerződés
hatáůyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megťlzetése.

3. Az 59ĺ2011. (xI.07.) szálmű onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjtn eltekint az
eryoldalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat kozjegyzoi okiratba foglalásától, a bér|eti díj méľtékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: f0I4. jtllius 28.
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A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

......./2014. (......) szźtműYźttosgazdźtlkodási és PénzĹigyi bizottsági határozat:

A Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi Diósi Geľgely részére hatźrozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a Budapest VIII'' Bacsó
Béla u. I7. szćtm a|atti, 34853 hrsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeźú|őra, 30 napos felmondási idővel
6.476,- Ft + Áfďhó bérleti díj mellett.

2. Az 59lf0I1. (xI.07.) szálmű onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti szerzódés
hatźůýa lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegú óvadék megťrzetése.

3. Az 59lf0|1. (XI.07.) számú Önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú kötelezettség vźů|a|ő nyi|atkozat közjegyzoi okiratba foglalásától, a bér|eti díj méľtékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2014. július 28.
A dĺjntés végľehajtását végzó szeľvezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslataaközzététel módjaľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. július 8.

Tisztelettel: f
Kovács

ügyvezető
ottó
igazgató
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