
.Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros onkormányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

[ , .)lJ'- | (
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Táľgy: Javaslat gépkocsĹbeálló béľbeadásáľa (3 db)

Előterjesztő: KisfaluKft, Kovács ottó vagyongazdálkodásiigazgatő
Készítette: DravetzRéka referens
A napirendet nyilvános üIésen kelt tárgyalni
A döntés elfogadásáh oz egy szerlt szavazattclbbség szükséges

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A Budapest vI[., József u.47. szám alatti lakóépület udvarát az onkormányzat egyéni gépkocsi-
beállóként hasznosítja, az ingatlanon 19 db gépkocsi-be ái|ó ta|á|batő' amelyből 7 ou gěpto"si-uiĺllo.a
van érvényes bérleti szerződés.

A Budapest VIII., Bľódy Sándor u. 15. szám a|atti lakóépület udvarát az onkormányzat egyéni
gépkocsi-beállóként hasznosítja, az ingatlanon 30 db gépŔocsi-beát|ő ta|áiható, amelyből i aa
gépkocsi-beállóra van éľvényes bérleti szerződés.

Az onkormányzat tulajdonát képező ingatlanon |étesített gépkocsi-beállókľa az a|ábbi bérbevételi
kérelmek érkeztek.

A bérleti díj mértéke af0I5' évben 6.476,-Ft + Na/hőlgépkocsi-beálló, amely minden év január 1-
jéve| az e|őzo évi fogyasztói árindex nagyságával azonos mértékben n<ivekszik.

Javasoljuk!DrészérehatározatlanidejrĺbérletiszerződésmegkötésétaBudapestVI[.,
József u. 47. szám alattí 35159 hrsz-ú lakóépüIet udvarán kialakított gépkocsi-beá|Iőra, 30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afabér|eti díj mellett, a bérleti szerzodéś megkötésének feltétele 3
havi bruttó bérleti dijnak megfelelő összegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyoldalú'
kötelezettsé g vá|Ia|ó nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásától tekintsen e| a Bizottság, a béľleti díj
mértékér e tekíntettel.

Javasoljuk részére határozat|an idejű bérleti szerzodés megkotését a Budapest
VIII., Bródy Sándor u. 15. szám alatti36623 hĺsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsĹbeáIlóra,
30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett' ab&|eti szerzodés megkötésének
feltétele 3 havi bruttó bérleti dijnak megfelelő összegtĺ óvadék megfizetése. Javasoljuk tovźhbá az
egyoldalú kötelezettség váila|ó nyilatkozat kozjegyzői okiľatba foglalásától tekintsen eI a Bizottság, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Javasoljuklllrészérehatátozat|anidejű bérleti szerződés megkötését a Budapest V[I.,
Bľódy Sándor u. 15. szám alatti 36623 hľsz-ú lakóéptilet udvarán kialakított gépkocsi-beá||óra, 30
napos fe|mondási idĺĺvel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett, a bérleti szerződés megkĺĺtésének
feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszegíĺ óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az
egyoldalú kĺĺtelezettség vá||a|ó nyilatkozat közjegyzoi okiratba foglalásától tekintsen el a Bizottság, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Kérelmezőknek az tnkormányzatta| vagy a bérbeadő szervezette| szemben béľlettel és ahhoz
kapc s ol ó dó díj akkal ö s szef lig gő, |ej átt tartozáłs uk ninc s.

sorszam kérelmező neve ingatlan címe hrsz elhelyezkedése
I

-

Iózsef u.47. 35159 lakóépĺilet udvara
2

-

Bľódy Sándor u. 15. 36623 lakóépület udvara
J Bľódy Sándor u. 15. 366f3 lakóépület udvara



.II. A beteľjesztés indoka

Az eloterjesztéssel kapcsolatos dĺjntés meghozatala a Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. A diintés célja, pénzůigyi hat*ása

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozatala fedezetet nem igényel, az onkormányzat számára a
gépkocsĹbeálló bérbeadása elonyös, mivel azza| az onkormányzat bér|eti díj bevételhez jut. A
bérlőnek ezen túl k<itelessége a bérleti szerződés tartalma szerint gondoskodni a gépkocsi-beálló körĹili
gyomirtásról, hó eltakaríĹásról, továbbá a gépkocsi-beálló bérbeadásával visszaszorítható az i||egátis
parkoló használat.

Iv. Jogszabályĺ környezet

Az onkoľnrányzat tulajľloná|ran állrj ülcs telkek, felépÍt'ményes ingatlanok, gépkocsi-beá|lók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59/f0I1. (xI. 07.) számú tnkormányzati rendelet 2' $
(1) bekezdése alapján az e|őterjesztés tárgyában a Bizottság jogosult dönteni. A rendelet 13. $ (2)
bekezdése a|apján a béľIőjelöItek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére
kötelezettek.

A rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján akozjegyzói okiratot nem szükséges elkészíttetni, ha
ingyenes vagy kedvezményes bérbeadásról van szó, vagy ha a bérleti díj ÁFA nélküli havi osszege
egyébként sem éri el a 20.000,- Ft-ot.

A bérleti díj mértékének a megállapítása az 59lf0l1. (XI. 07.) önkormányzati rendelet 13. $ (1)
bekezdésén, valamint af48ĺf0I3. (VI. 19.) számú képviselő{estületi határozatII. fejezet 8. c) pontján
alapul.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen.

HATAROZATI .IAVASLAT

I.

.......lfals. (......) számli Yárosgazdáikodási és Pénzügyi bizottsági hatźlrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyeziíIr.részérehatározat|an idejű bérleti szerződés megkotését a Budapest
VIII., József u. 47. szám a|atti,35159 hrsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsi-beá||óra, 30

napos felmondási idővel 6.4,76,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: f0I5. március 30.

f . az onkorm ányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (xI.07.) száłmil onkormányzatirendel.et
13. $ (2) bekezdése a|apjźn a bérleti szętződéshatá|yba lépésénekfeltétele 3 havi bruttó bérleti
díj nak megfelelő ĺisszegű óvadék megfizetése'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: f0I5. áprĹ|is 7 .

3. az Onkormányzat tulajdonában álló Ĺires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szóló 59ĺ2011. (XI.07.) számú onkormányzati rendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|da|ú kötęlezettség vállaló nyilatkozat
közjegyzoi okiratba foglalásától, a béľletí díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőja
Határidő: f0t5' március 30.



' 
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széIes k<irét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

u.

. . . . . . .lzol5. (. . . . . .) számú, Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi 

- 

részére határozat|an idejű bérleti szeľződés megkötését a
Budapest VilI., Bródy Sándoľ u. 15. szźtm a|atti, 36623 hĺsz-ú lakóépület udvarán kialakított
gépkocsi-beáItcira, 3U napos telmondási idovel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: 2015. március 30.

f . az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek béľbeadásának feltételeiről szóló 59ĺf0I1. (XI.07.) számű tnkormányzati rendelet
13. $ (2) bekezdése a|apján a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0L5. ápr1|ís 7 .

3. az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeirol szóló 59ĺfo|1. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet
15. $ (4) bekezdés a) ponda alapján eltekint az egyo|da|rÍ k<jtelezettség vállaló nyilatkozat
közjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti dd mértékére tekintettel'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. március 30.

ilI.

,. ... . '/f0I5. ('. ....) száłmís,Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy

1. engedél}ĺezi ĺ-észére hatátozat|an idejű bérleti szerződés megkĺitését a Budapest
VIII., Bródy Sándor u. 15. szám a|atti, 366f3 hĺsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsi-
beállóra, 30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa béľleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Határidő: 2015. március 30.

f. az Onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és

dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59ĺf0|1. (XI.07.) számú onkormányzati rendelet
13. $ (2) bekęzdése a|apjánabér|eti szęrződés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidó: 20t5. áprillis 7 .

3. az onkormányzat tulajdonában áIló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeáIlók és

dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóIó 59ĺ20II. (XI.07.) számú onkormányzati rendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjáln eltekint az egyo|da|ri kcĺtelezettség vállaló nyilatkozat
közjegy zői okiratba foglalásától, a bér|eti díj mértékére tekintettel.



Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgaĄa
Határidő: f0I5. március 30.

A dontés végrehaj tás át v égző szerv ezeti egység : Kisfalu Kft.
A lakosság széles kciľét érintő döntések esetén javas|ata akozzéÍétel módjára
nem indokolt hirdetotáblán honlapon

Budapest, 2015. március 16.
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