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Tisztelt Y át osgazdál lkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése:

A Budapest VIII., Bródy Sándor u. 15. szám alatti lakóépület udvarát az onkormányzat egyéni gépkocsi-
beállóként hasznosítja, az ingatlanon 30 db gépkocsi-beáL|Ió talráiható, amelybol 25 db gépkocsi-beállóra van
érvényes bérleti szerződés.

Az onkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létesített gépkocsĹbeál|óra az alábbi bérbevételi kérelem
érkezętt.

sorszam kérelmező neve insatlan címe hľsz elhelvezkedése

I FTC Waterpolo Kft
ftéoviselő: Varsa Zsolt)

Bľódv Sándor u. 15. 36623 lakóépület
udvara

A bérleti díj mértéke afol5. évben 6,476,-ft + 

^fa|hótgépkocsĹbeálló, 

amely minden év január |-jéve| az

e|óző évi fogyasztói árindex nagyságával azonos mértékben növekszik.

Javasoljuk az FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft (képviselő: Kádas Géza; széŁ,hely: 1091 Budapest,

Ütloi ĺt I29.; adószálm: 14638134-I-43, céĄegyzékszáma:01 09 913007) rész&ehatározat|an idejíĺ bérleti

szerződés megkötését a Budapest VIII', Bródy Sándor u. 15. száma|atti366f3 hrsz-ú lakóépület udvarán

kialakított 1 dĹ gépkocsĹbeáll-óra, 30 napos felmondási idővel 6.476,-Ft+ Afalhóĺbeálló bérleti díj mellett, a

bérleti szerzodéś megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo összegű óvadék megfizetése.

Javasoljuk továhbá az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától tekintsen

el a Bizottság, a bérleti díj méľtékére tekintettel. A benyújtott iratok a|apjáln megállapítható, hogy a

kére|mezó a nemzeti vagyonĺól szó|ő fO1,1. évi CXCVI. tcirvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő

szeÍvęzetnek minősül. Á ĺársaság ellen nincs folyamatban vég- és felszámolási, csodeljárás, illetve nem áll

végrehajtás alatt.

Kérelmezőknek az onkormányzatta| vagy a bérbeadó szervezettel szemben bérlettel és ahhoz kapcsolódó

díj akkal o s s zefü g gő, |ej árt tartozásuk n inc s.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéssel kapcsolatos dontés meghozata|a aBizottsáłg hatáskörébe tartozik.

III. A đłintés célja, pénzügyi hat,ása

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozata|a fedęzetet nem igényel, az Onkormányzat számáta a

gépkocsĹbe á|ló bérbeadása előnyös, mivel azza| az onkormány zatbér|eti díj bevételhez jut. A bérlonek ezen

ř.ĺí k.ĺt"l*** ége a bér|eľ'i szęrződés tartalma szerint gondoskodni a gépkocsĹbeálló körüli gyomirtásról, hó

eltakarításról, továbbá a gépkocsi-beá||óbérbeadásával visszaszoríthatő az illegális parkoló hasznáiat.

IY. Jogszabályi kiiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában ái|ó üres telkek, felépítményes in.gatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló sglf}Il' (XI. 07.) számú onkoľmányzati rendę|et 2. $ (1)

bekeždése a|apján az előterjesztéstárgyában a Bizottság jogosult dönteni. A rendelet 13. $ (2) bekezdése

alapján a térlőjeltĺltek 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelo óvadék megfizetésére kötelezettek.

5 /ĺ 4,,,.napirend

ęôr



A rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján a kozjegyzoi okiratot nem szükséges elkészíttetni, ha
ingyenes vagy kedvezményes bérbeadásról van szó, vagy ha a bérleti díj ÁFA n?u.ulĺ havi osszege
egyébként sem éri el a 20.000,- Ft-ot'

A bérleti díj mértékének a megállapítása az 59|fOI1. (XI. 07.) cinkormányzati rendelet 13. $ (l) bekezdésén,
valamint af48/20I3. (VI. 19.) számú'képviselő-testĺileti hatfuozatII.fejezet8. c) pontján alapul.

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

......./2015. (......) szátműYárosgazdátlkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

I. hozzáiárul..a FTC Waterpolo Sportszolgáltató Kft.val (képviselő: Varga Zsolt; székhely: 1091
Budapest, Ülloĺ ĺt If9.; adószárn: 1463813 4-I-43, cég1egyzékszáma:Ol 09 913007) történohatirozat|an
idejĺĺ bérleti szeľződés megkötéséhez a Budapest VIII., Bródy Sándor u. 15. szám alatti 366f3 hľsz-ú
lakóépület udvarán kialakított gépkocsi-beálló tekintetében, 30 napos felmondási időve| 6.476,- Ft/hó -r
Afa bérleti díj mellett.

2. az 5912011. (XI.07') számű onkormányzati rendelet 13. $ (f) bekezdése alapján a bérleti szerződés
megkötésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

3. az 5912011. (xI.07.) számű onkormányzati rendelet 15. $ (4)bekezdés a) pontja alapján eltekint az
egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Határidő: 2015. mfucius 09'
A döntés végrehajtását végzó szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő dontések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2015. március 2.
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