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Tisztęlt Varosgazdálkodási és Pénziigý Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése

Az onkormányzat tulajdonát képező Budapest VIII., Dankó a.29. szám alatti épületben található
35483l2lV1 hľsz-ú teľemgaľázsbő| az 5. szĺímú gépkocsĹbeálló hetyre 

-

magánszemély (HB-1I43lfl20|4) bérbevételi kérelmet nýjtott be gépkocsi tárolás cé|jára. A
kérelemhez szĹikséges iratok benýjtásra keri.iltek. A kérelem bérleti díj ajánlatot nęmtarĘa|maz.

A gépkocsi-beálló he|y ezt megelőzően még nem kertilt hasznosításľa.

Az épületben 5 db gépkocsi beál|ó hely talá|ható, melyekből l db hely van önkormányzati
tulajdonban.

Az onkorm ányzat á|ta| fizętett közös költség összege: 1.200,- Ft/hó.

A 3548312lNI hľsz-on nyilvántartott 1O7 m2 a|apterüIetű teremgarázs nyi|vántartási éľtéke:
l.573.000,- Ft, amelyből l db gépkocsi-beálló helyre eso nyilvántartási érték: 3I4.6a0,- Ft. A bérleti
díj a nyilvántartási érték l}}%-nak Íigyelembevételével kerül megállapításra. A helyiségbenvégezni
kívánt (gépkocsi beálló) tevékenységhez tartozo szorző 6 %o, az így számított havi bérleti di|. |.573,-
Ft/hó + Afa.

A legalább f4 hónapja nem hasznosított nettó f5 M Ft alatti helyiség esetében a
önkormányzati érdekbo| legfeljebb 50 oÁ-ka| csökkentheto. Az így csökkentett nettó havi
787.-Ft.

A parkolási zonában elhelyezkedő garázs cé|jára hasznosított helyiség esetében a havi bérteti díj
mértéke a helyiségben elhe|yezheto gépkocsinként minimum az adoĹt paľkolási zona 50 óra paľkolási
díjának megfe|elő összeg. A területel egy őra parkolási dija |75,- Ft, így az 50 őrának megfelelo
parkolási díj ĺisszege 8.750,- Ft/hĺó, + Áfa.

Javasoljuk a fenti címen lévo épiilet pinceszinti tererngarázsában |évo 5. számú gépkocsi-beálló hely
bérbeadását I t II ' Iřmagánszemély ľészéľe határozat|an idore, 30 napós felmondási idő
kikötésévęl 8.750,- Ft/hó + Áfa béľleti díj megállapitásáva|.

A helyiség kihasználatlanságára vonatkozó bérleti díj csökkentés nem lehetséges, tekintettel arra,
hogy a számított bérleti díj alacsonyabb' mint a 248120|3. (VI. l9.) számű Képvise|ő{estületi
határozatban, a paľkolási zőnttban e|he|yezkedő garázs cé|jára hasznosított helyiségek esetében előírt
minimum cisszeg.

Javasoljuk, hogy a Bizottság a kozjegyzói okirat készítési köte|ezettségtől tekintsen el a bér|eti díj
mértékére tekintettel.

béľleti díj
bérleti díj:



II. A beteľjesztés indoka

A helyiség bérbeadásához bérbeadói d<intés sz[ikséges, amely döntés meghozatalźra a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. A dłintés célja, pénziigyi hatása

A gépkocsi-beáltó hely bérbeadása, mietőbbi hasznosítasa érdeke az onkormányzatnak, mivel így a
közĺjs költségfizetési kötelezettsége megtérül, továbbá plusz bevétele keletkezik.

A hatźroŻati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az Önkormányzat f0|5. évi bérleti díj
bevételét.

A gépkocsi beálló bérbeadrísa pénzügyi feđezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában áIló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának fe|tételeiről
szó|ő 35l20l3. (VI. 20') szźmí önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a

rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzatibérbeadói döntésre
a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésüke vonatkozó egyes szabályokľól szótó
1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bękezdése értelmében a felek a helyiségbér összegében
szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése aIapján a bérleti díjľól új bérbeadás esetén a helyiség bérleti díjának
mértékéľől a bérlő kivá|aszłása során kell megá||apodni. Amennyiben az onkormányzat részérő|
történik az aján|attétel, a helyiség béľleti díjának mértékét a Képviselő-testület határozatábarl
megállapított bérleti díjak alapján kell meghatáĺozni

A Képviselő-testület f48ĺf0|3. (VI. 19.) számíhatátozatźlnak7. pontja a|apján a helyiségbér alapjául
a helyiségeknek a határozat és a képviselő-testület más hatáľozata szerint akfializált beköltözhető
forgalmi értéke szolgźi' Ahatározat 8. pont a|apján a garázs tevékenységheztarloző szorző 6 %o.

A parkolási zőnában elhelyezkedő garázs céLjára hasznosított helyiség esetében a havi bérleti díj
méľtéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az adoÍt paľkolási zőna 50 óra parkolási
díj ának megfelelő összeg.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leendő bérlő a béľleti szerződés megkötéSét megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként megfizetni.

A Ręndelet 17. $ (5) bekezdése a|apján a kozjegyzoi okiľatot az a|álbbi esetekben nem szükséges
ęlkészíttetni:
a) Ingyenes vagy kedvezményes bérbeadás esetén, ha a bérleti díj ÁFA nélkÍili havi cisszege nem éri

el a 20.000,- Ft-ot.
b) A fizetendő bérleti díj nem haladja meg a helyiség után tulajdonosként ťlzetętt kĺizos és egyéb

költségek havi összegét,
c) A Városgazgálkodási és Pénzügyi Bizottság egyedi döntése a|apján.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntését

meghozni szíveskedj en.

Hltőrozatijavas|at

. . . . . . .lf\ | 4 . ( . . . . . . .) számu Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. hozzájárú a Budapest V[I., Dankő a. 29. szám a|atti 3s483l2ĺNĹfusz-ú épületben kialakított
teremgarázsban a 5. számú gépkocsi-beállóra bérleti szerződés megkotésélez, határozat|an időľe
30 napos felmondási idővelizemélygépjármű táľolása "é|já,uJ---magánszemé|yrészére 8.750,- Ft/hó' + Afa bérleti díj összegen.



2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkonĺrányzat tulajdonában á||ő nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI. 20') számí Budapest
Józsefuárosi Önkormányzati renđelet 14. $ (2\ bekezdése alapjan 3 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetésétváIIa|ja a leendő bérlő.

3. az onkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeirol sző|ő 35lf013. (VI. f0.) szźmű Budapest Józsefuáľos onkoľmányzati rendelet 17. $
(5) c) pontja alapjárr eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú ktitelęze|.ĺségvállaló nyilatkozat
megtételétől a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: f015. fębruár 2.
A döntés végľehajtását végzó szeryezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő dĺjntések eseténjavas|ataaközzétételmódjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. január |4.
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