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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. március 02-i üléséľe

Tárgyz Javaslat gépkĺlcsĹbeálló béľbear|ásáľa

Előterjesĺő: Kisfalu Kft., Kovács ottó igyvezető igazgaÍő
Készítette: Dravetz Réka ľeferens
A napirendet nyilvános ülésen kell targyalni
A döntés elfo gadásáh oz e gy szerll szav azattöbb sé g sztiksé ge s

Tisztelt Y árosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése:

A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti te|ket az onkormányzat egyéni gépkocsĹbeállóként hasznositja, az
ingatlanon 43 db gépkocsĹbeálló taItúhatő, amelyből 42 db gépkocsi-beállóra van érvényes bérleti szerződés.

Az onkorm ányzat tulajdonát képező ingat|anon |étesített gépkocsi-be ái1lőra az a|ábbi bérbevételi kére|em érkezett.

sorszam kéľelmező neve ingatlan címe hľsz elhelyezkedése

Supremum Service Kft
íkéoviselő: Mándi Anikó)

Futó u. 5-9. 3557611 telek

A bérleti díj météke a fO75. évben 6.476,- Ft + Áfalhó/gépkocsĹbeálló, amely minden év jaĺuáľ l-jével az e|őző
év i fogyasńói áľindex nagy ságtn al azonos mértékben növekszik.

Javasoljuk Supľemum Seľvice Kft (képviselő: Mándi Anikó; székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 2;

adőszám: 24f26882-2-42, cégegyzék szźtma: 01 09 996580) tészére határozat|an idejű bérleti szeľződés
megkötését a Budapest VIII., Futó u. 

'-9. 

szám a|atti35576lI hrsz-ú telken kialakított 1 db gépkocsĹbeállóľa, 30
napos felmondási idővel 6'476,-Ft+ AfaJhőlbeálló béľleti díj mellett' abérleti szerzódés megkötésénekfeltétele 3
havi bruttó bérleti dijnak megfelelő összegű óvadék megfizetése' Javasoljuk továbbá az egyo|da|ú kötelezettség
vźi|a|ő nyilatkozat k0zjegyzői okiratba fog|alásatól tekintsen el a Bizottsáry, abér|eti díj mértékére tekintettel. A
benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kéľelmező anemzeti vagyonról sző|ó2011. évi CXCVI. törvény 3'

$ (1) bekezdés 1. pontja szeľint źLt|áLthatő szervezetnek minősül. A tĺírsaság ellen nincs folyamatban vég- és
felszámolási, csődeljárás, illetve nem áll végrehajtás a|att.

Kéľelmezőnek az onkormźnyzatta|vagy a bérbęadó szervezette| szemben bér|ettel és ahhoz kapcsolódó díjakkal
összefüggő, |ejźrt tartozźtsa nincs.

II. A beteľjesztés indoka

Az elóterjesztéssel kapcsolatos döntés meghozata|a aBizotÍság hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozata|a fedezetet nem igényel, az onkormźnyzat szźtmfua a gépkocsĹ
beállók béľbeadása előnyös, mive| azzal az onkoľmányzat béľleti díj bevéte|hez jut. A bérlőknek ezen tul
kötelessége a béľleti sizerzódés tarta|ma szerint gondoskodni a gépkocsi.beálló kdrüli gyomiľtásról, hó
eltakarításró|,tovźhbáa gépkocsi-beálló béľbeadásźxa| visszaszoríthatő az illegális paľkoló haszná|at'

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkoľm ányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
bérbeadásának feltételeiről szóló 59l201l' (xI. 07.) számű Önkormányzati rendelet 2. $ (1) bekezdése a|apjánaz
előteľjesztés tárg1ĺźlbanaBizottsttgjogosult dönteni. A ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a bérlőjelöltek 3 havi
bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére kötelezettek.



A rendęlet 15. $ (4) bekezdés a) pontja atapjźnakózjegyzői okiratot nem szükséges elkészíttetni, ha ingyenes

vagy kedvezményes bérbeadásľól van szó, vagy ha a bérleti díj AFA nélküli havi összege egyébként sem éľi el a

20.000,- Ft-ot.

A bérleti díj méľtékének a megá||apítása az 5912011. (XI. 07.) tinkormźtnyzati rendelet 13. $ (l) bekezdésén,

valamint a248lf013. (VI. 19.) szźtmű képviselő.testi.ileti határozat II. fejezet 8. c) pontján alapul'

Fentięk a|apjánkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelmekkel kapcsolatos döntését meghomi szíveskedjen.

HÁ'TÁRoZATI JAVASLAT

.......l2()I5.('.....) szźtm(lVärosgazdálkodásiésPénzügyibizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hory

1. hozzźúáru| a Supľemum Seľvĺce Kft.val (képviselő: Mándi Anikó; székhely: 1082 Budapest, Hoľváth Mihály
tér 2; adószźtm: 24226882-2-42, cégsegyzék szźtma..01 09 996580) történő határozat|an idejĹĺ bérleti szerzodés

megkötéSéhez a Budapest VIII., Futó u. 5-9' szám a|atti, 3557611 htsz-il telken kialakított gépkocsi-beálló
tekintetében, 30 napos felmondási időve| 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti dij mellett.

2, az 59l2OI1. (XI.07.) szźlm,ű onkoľmányzati ľendelet 13. $ (f) bękezdése alapján a béľleti szerződés

megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegtĺ óvadék megfizetése.

3. az 59ĺ2011. (xI.07.) számű onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjáĺ eltekint az egyo|da|il

kötelezettségvá||a|ő nyi|atkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. március 09.
A döntés végľehajtását végző szewezeti erység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|5. febnńr 20.
Tisztelettel:
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