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A döntés elfogadásáh o z e gy szeru szav azattobbsé g szüks é ges

Tisztelt Vĺáľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése:

A Budapest VI[., Bródy Sándor u. 15. szám a|atti lakóépi.ilet udvarát az onkormányzat egyéni
gépkocsĹbeállóként hasznosítją az ingatlanon 30 db gépkocsĹbeźL||ő ta,|éL|ható, amelybőt 25 db
gépkocsĹbeállóra van érvényes bérleti szeľződés.

A Budapest VIII., József u.47. szám a|atti lakóépület udvarat az onkoľmányzat egyéni gépkocsĹ
beállóként hasznosítja, azingatlanon t9 db gépkocsĹbeálló található, amelyből 7 db gépkocsĹbeállóra
van éľvényes bérleti szerződés.

A Budapest VIII., Futó u' 5-9. szám alatti lakóépület udvarat az onkormźnyzat egyéni gépkocsĹ
beállóként hasznosítją az ingat|anon 43 db gépkocsĹbetl||ő talá|ható, amelyből 42 db gépkocsĹ
beállóra van éľvényes bérleti szerződés.

Az onkormźnyzat tulajdonát képezo ingatlanokon létesített gépkocsĹbeźůirőWa az a|ábbi bérbevételi
kéľelmek érkeztek.

A bérleti díj méľtéke afO|4. évben 6,476,- Ft + etahoĺgepuocsi-beálló, amely minden év januĺáľ l-
jéve|aze|őzó évi fogyasztói árindex nagyságával azonos méľtékben növekszik.

Javasoljuk(Ill részére hatfuozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a Budapest VI[.,
Bľódy Sándor u. 15. szźtm alatti36623 hĺsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsĹbeźt||őra,30
naposfelmondásiidővel 6.476,-Fťhó+ Afa+ inflációmértékebérletidii mellett,abérleti szerzłSdés
megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegiĺ óvadék megfizetése. Javasoljuk
továbbá az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzói okiľatba foglalásától tekintsen el a
Bizottság, a bérleti díj méľtékére tekintettel.

sorszam kére|mező neve ingatlan címe hrsz elhelyezkedése
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3

-D
Jőzsef u. 47 . 3sts9 lakóépĺilet udvara

4
Szenvedélybetegeket
Mentő Szamaritánus

EwesüIet
Jőzsef u. 47 . 35159 Iakóépület udvara

5

-
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JavasoljukĚrészérehatfuozat|anidejűbérĺetiszerzódésmegktitésétaBudapest
VIII., Bródy Sríndoľ u. 15. sám alatti366f3 Ílĺsz-ű lakóépület udvaľán kialakított gépkocsĹbeźi|&a,
30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa + infláció mértéke bérleti dij mellett, a bérleti
szerződés megkotésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.
Javasoljuk továbbá az ego|da|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozat kozjegyzői okiratba foglalĺásától
tekintsen el a Bizottság, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Javasoljutrészérehatározatlanidejiĺbéľletiszerződésmegkĺ!tésétaBudapest
VIII., József u. 47. szźtma|atti 35159 hrsz-ú lakóépület udvaľán kialakított gépkocsi-beá||őra,30 napos
felmondási idővel 6.476,- Fťhó + Áfa + infláció méľtéke bérleti díj mellett a bér|eti szerződés
megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése. Javasoljuk
továbbá az egyo|da|ú kötelezeffség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától tekintsen el a
Bizottság, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Javasoljuk Szenvedé|ybetegeket Mentő Szamaľitánus Egyesĺilet (képviseli: Lakatos István,
székhelye: f360 Gyźů, Kiskomáromi u. f4', adőszáma: |8677148) részére határozat|an idejű bérleti
szerzőďés megkötését a Budapest VI[., József u.47. szźlm a|atti 35159 hrsz-ú lakóéptilet udvarán
kialakított gépkocsĹbeállóra, 30 nupo. felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afu + infláció mértéke
béľleti díj mellett, a bérleti szerződés megkotésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyoldalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat
közjegyzői okiratba foglalásától tekintsen el a Bizottság, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Javasoljuk|f|részérehatározat|anidejtĺbérletiszerződésmegkotésétaBudapest
VIII., Futó u. 5-9. szźtm a|atti 35576/I hrsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeźů|őra,30 napos felmondási
idővel 6.476,- Ft/hó + Áa + infláció méľtéke bérleti díj mellett, a bérleti szerződés megkötésének
feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegĺĺ óvadék megfizetése. Javasoljuk tovźtbbá az
egyoldatú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiľatba foglalásától tekintsen el a Bizottság, a
bérleti díj métékére tekintettel.

Kéľelmezoknek az Önkormányzatta| vagy a bérbeadó szervezette| szemben bérlettel és ehhez
kapcso lódó díj akkal összefü ggo, |ejárt tartozásuk n incs.

II. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztéssel kapcsolatos döntés meghozata|aaBizottság hatáskörébe tartozĹk.

III. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozata|a fedezetet nem igényel, az onkormányzat számtna a
gépkocsĹbeállók bérbeadiása előnyös, mivel azza| az onkormányzat bér|ęti dij bevételhez jut. A
béľlőknek ezen tí| kötelessége a bérleti szerzódés tarüalma szerint gondoskodni a gépkocsi-beálló
köriili gyominásról, hó eltakarítźsrő|, továbbá a gépkocsĹbeálló bérbeadásával visszaszoríthatő az
illegál is parkoló használat.

Iv. Jolszabályi kłiľnyezet

Az onkormänyzat tulajdonábän álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi.beállók és

dologbéľletek bérbeadásának feltételeirol szóló 59l20I1. (XI. O7 .) számű onkormányzati rendelet 2. $
(1) bekezdése alapján az előterjesztés tárgyában a Bizottság jogosult dönteni. A rendelet 13. $ (2)

bekezdése a'lapján a bérlőjelöltek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo óvadék megťrzetésére

kötelezettek.

A rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján akozjegyzői okiratot nem szĺikséges elkészíttetni, ha

ingyenes vagy kedvezményes bérbeadásró| van szó, vagy ha a bérleti díj AFA nélkti|i havi <isszege

egyébkérľt sem éri el a 20.000,- Ft-ot.

A bérleti díj méľtékének a megá||apítźsa az 59l20|l. (XI. 07.) önkormányzati rendelet 13. $ (l)
bekezdésén, valamint a248l20I3. (VI. 19.) szźłmű képviselő-testiileti hatźrozat II. fejezet 8. c) pontján

alapul.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelmekkel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen.



HATÁROZATI JAVASLAT

... ..../2015. (. ...) szĺmú Varosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt hogy

1. engedélyezi{E részére hatźrozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Bródy Sĺĺndor u. 15. szźlm a|atti, 36623 hľsz.ú lakóépület udvaľán kialakított gépkoosĹ
beállóra, 30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa + infláció mértéke béľleti dij mellett.

2, Az 59l20I1. (xI.07.) szamú Önkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a béľleti
szeľződés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegiĺ óvadék
megfizetése.

3. Az 59l2OI1. (xI.07.) számű Önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint
az egyo|dalri kĺitelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tig1rvezető ígazgatőja
Hatáľidő: 2015. februźr 02.
A döntés végľehajtását végző szeĺvezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosságszéles kĺĺrét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

HATÁRoZATI JAVASLAT

. . . .'' . lfl | 5 . (. . . . . . ) szÁmű Y árosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy

1.engedélyeziĚrészérehatźrozat|anidejűbérletiszerződésmegkötéséta
Budapest VIII., Bródy Sándor u. 15. szttm alatti, 36623 hľsz-ú lakóépĺilet udvarán kialakított
gépkocsĹbeáI|óra,30 napos felmondási idővel 6.476,. Ft/hó + Afa + infláció mértéke bérleti díj
mellett.

2. Az 59/f0|1. (XI.07.) szÁmű onkormányzati rende|et 13. $ (2) bekezdése alapjĺán a bérleti
szerzódés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegiĺ óvadék
megfizetése'

3. Az 59lf0|l. (XI.07.) szÍlmű tnkoľmányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint
az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyl|atkozat kozjegyzói okiľatba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintette l.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f015. február 0f .

A döntés végrehajüĺsát végző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

HATÁRoZATI JAVASLAT

.....'.12015.( ....)szamúYárosgazdállkodásiésPénzügyibizottságihatározat:



A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt hogy

1. engedélyezi 

- 

részére hatátrozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a
Budapest VI[., József u, 4.7. szźlm alatti, 35159 hrsz-ú lakóépiilet udvaľán kialakított gépkocsĹ
beállóra, 30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa + infláció mértéke bérleti díj mellett.

2. Az 59/2011. (xI.07.) szÍmű onkormányzati rendelet t3. $ (2) bekezdése alapján a bérleti
szerződés hatrĺlyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti diinak megfelelő összegű óvadék
megfizetése

3. Az 5912011. (xI.07.) szźlmí Önkoľmányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint
az egyo|dalú kötelezettség vá||a|ő nyilatkozat kózjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. február 02.
A döntés végrehajtását végzo szenĺezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ata aközzététel módjára
nem indokolt hiľdetótĺáblĺán honlapon

HATÁRoZATI JAVASLAT

......./20|5.(......) szÁmtlYárosgazÄźttkodási és Pénzügyi bizottsági hatźĺrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úry dönt, hogy

1. engedélyezi Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesĺilet (képviseli: Lakatos István,

székhelye: 2360 Gyźil, Kiskomáľomi v f4., adőszáma: |8677148) részére határozat|an idejiĺ béľleti
szerződés megkötését a Budapest VI[., József u. 47 , szttm a|atti,35|59 hľsz-ú lakóéptilet udvarán
kialakított gépkocsĹbeźú|őra,30 napos felmondĺísi idővel 6.476,- Ftihó + Afa + infláció mértéke
béľleti dij mellett.

2. Az 5g/20ĺ.{(xĺ.oz.; sztlmtl onkotmányzati ľendelet 13. $ (f) bekezdése alapján a bérleti
szerzódés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő tisszegű óvadék
megfizetése.

3. Az 59l20I1. (xI.07.) számű onkormrányzatirende|et 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint
az egyo|dalú ktjtelezettség vállaló nyi|atkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
méltékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igązBatőja
Hatáľidő: 2015. februfu 02.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft'
A lakosság széles köret érintó döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

IIATAROZATI JAVASLAT

.......lf0l5. (.. ) szźtműYźlrosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

AYźrosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úry dtint, hogy

1. engedélyezi-Irészérehatźttozatlan idejtĺ bérleti szerzodés megkötését a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. szźlm a|atti, 3,5576ĺI hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá||őra, 30 napos

felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa + infláció méltéke bérleti díj mellett.



2. Az 59/2011. (XI.07.) számú onkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti

szerződés hatźl|yba lépésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegĺĺ óvadék

megfizetése' .' ' l{!

3. Az 59lf01r1. (XI.07.) számú onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint
az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj

mértékére tekintettel.

Felelĺjs: Kisfalu Kft. üg1ľezető igazgatója
Határidő: 20|5. február 02.
A döntés végrehajtását végzĐ szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20 | 5. januär |f .
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