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Tiszelt Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

A Budapest VIII., Bérkocsis u. 32. szźtm alatti telket az onkoľmányzat egyéni gépkocsĹbeállóként
hasznosítja, az ingat|anon 25 db gépkocsĹbetú|ő ta|źůható, amelyből 13 db gépkocsĹbeállóra van
érvényes bérleti szerzódés.

A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szém alatti telket az onkorményzat egyéni gépkocsi-beállóként
haszrosítja, az lngat|anon 43 db gépkocsĹbetú|ő ta|źiható, amelyből 40 db gépkocsĹbeá||őra van
érvényes bérleti szerzodés.

n. A beteľjesztés indoklása

Az előteqjesztéssel kapcsolatos döntés meghozata|a a Bizottság hatásköľébe tartozik.

Itr. Tényállási adatok

Az Önkorményzat tulajdonát képező ingatlanokon létesített gépkocsĹbeállókľa az a|ábbi bérbevételi
kérelmek éľkeztek.

A bérleti díj méľtéke a20I4. évben 6'476,- Ft + Afa/hólgépkocsi-beálló.

IV. Diintés taľtalmának ľész|etes ismertetése

Javasoljuk Maľos Ákos részére hatfuozatlan idejiĺ bérleti szerzódés megkcitését a Budapest VIII.,
Bérkocsis u. 32' szźtm alatti 3479I hrsz-ri telken kialakított gépkocsĹbeźi|óra,30 napos felmondási
időve| 6.476,- Ft + Áfalhó béľleti díj mellett, a bérleti szerződéś megkötésének feltéteie 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő összegĺĺ óvadék megťtzetése. Javasoljuk tovźhbá az egyo|da|ű kötelezettség
vá||a|ő nyilatkozat kózjegyzoi okiľatba foglalásától tekintsen el a Bizottséą' a bér|eti díj méľtékéľe
tekintettel.

Javasoljuk Keľek Zo|tán részére hatźrozat|an idejiĺ bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII.,
Futó u. 5-9. szám a|atti 35576/I |tsz-il telken kialakított gépkocsĹbeźń|őra, 30 napos felmondási
idővel 6.476,- Ft + Áfa/hó bérleti díj mellett, a bérleti szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó
bérleti dijnak megfelelő összegiĺ óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyolđalú kötelezettség
vállaló nyilatkozat közjegyzói okiratba foglalásától tekintsen el a Bizottság, a bér|eti díj mértékéľe
tekintettel.

V. A dtintés célja' pénzügyi hatása

sorszam kérelmező neve ingatlan címe hrsz elhelyezkedése

1 Maros Akos Béľkocsis u. 32. 34791 telek
2 Kerek Zo|tán Futó u. 5-9. 35576t1 telek
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A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozata|a fedezetet nem igényel, az Önkormányzat sztlmźra a
gépkocsĹbeállók béľbeadása előnyös, mivel azza| az Önkoľmányzat bér|eti díj bevételhez jut. A
bérlőknek ęzen tíl. kötelessége a bérleti szerződés tartz|ma szerint gondoskodni a gépkocsĹbeálló
körüli gyomitásról, hó eltakaríĹásľól, továbbá a gépkocsĹbeálló bérbeadásával visszaszoríthatő az
illegális paľkoló haszľlźúat.

VI. Jogszabályi köľnyezet ĺsmeľtetése

Az Önkormányzat tulajdonában álló iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbérletek bérbeadásának feltéteteiről szóló 59l20I1. (XI. 07.) számű onkormányzati rendelet 2. $
(1) bekezdése alapjrán az előteľjesztés táĺgyttban a Bizottság jogosult dönteni. A rendelet 13. s (2)
bekezdése a|apjáĺ a bérlőjelöltek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére
kötelezettek.

A rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźtnaközjegyzői okiratot nem sziikséges elkészíttetni, ha
ingyenes vagy kedvezményes béľbeadásról van szó, vagy ha a bérleti díj AFA nélküli havi összege
egyébként sem éri el a20.000,- Ft-ot.

A bérleti díj mértékének a megźů|apitása az 5912011. (XI. 07.) önkormźnyzati rendelet 13. $ (1)
bekezdésén, valamint af48lf0I3. (VI. 19.) szátmű képviselő-testtileti hatźttozat II. fejezet 8. c) pontján
alapul.

Fentiek a|apjtn kéľem a Tisaelt Bizottságot, hogy a kérelmekkel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen'

HATÁRoZATI JAVASLAT

.. ' ..../2014. (.. . ...) szźtműYźrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Vĺáľosgazđáikoĺiási és Pénzügyi Bizottságúgy đönt, hory

1. engedél}ĺezi Maros Ákos részérehatźrozat|an idejű bérleti szerzodés megkötését a Budapest VIII.,
Bérkocsis a. 32. szźtm a|atti, 34791 hľsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeáll&a, 30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft + Afa/hó bérleti díj mellett.

2. Az 59/2011. (XI.07.) számű onkoľmányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a bérleti
szerződés hatá'lyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megťlzetése.

3. Az 59/f011. (XI.07.) szźlmű onkoľmányzati rendelet 15. s (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint
az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat közjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
méľtékérę tekinteffel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Hatráridő: 2014. augusztus 18.
A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti erység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtablan honlapon

......,l20I4, (......) szźtműYátrosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1. engedélyezi Kerek Zo|tán részérę hatźtrozat|an idejű bérleti szerzódés megkötését a Budapest
VIII.' Futó u. 5-9. szźtm a|atti, 35576/I hĺsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeźú|&a, 30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft + Afa/hó bérleti díj mellett.
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2. Az 59lf0l1. (XI.07.) szátmű onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjéln a bérleti
szerződés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ö'sszegÍĺ óvadék
megfizetése.

3. Az 59l20I1. (xI.07.) szźlmű' onkoľmĺányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźtn eltekint
az egyo|da|ú kĺjtelezettség vállaló nyi|atkozat kilzjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfaĺu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. augusztus 18.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft'
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjaľa
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20l4. július 3 1.
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