
Budapest Jĺízsefuáľosi onko rmányzat
Képvĺselő.testÍĺlete szźlmár a

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó iigyvezetó igazgatő

A képviselő-testtileti ülés időpontja: 20If . szeptember 20. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII., József u. f7. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlanok
hasznosítiására

A napirendet ryMzź,rt ülésen kell tźrgyĺa|ni, a döntés elfogadásához ewszeríilminősített
szav azattöbbs é g szüks é ge s.

ErcrÉszÍró sZERvEZETI EGYSÉG: Klsparu Krľ
KÉszÍrprrp: PappBERNADETTRľľ.BRBIĺs \-/
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/MMIGENYEL, IGAZoLÁS: đá"-.

JoclroľrľoI.r: ${
BpľprupszlÉsRp errł-ľĺl,s :

Yáľosgazdá,|kodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi E
HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi tr
Hatźtrozati jav as|at a bizottsźĘ számtr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés mestársy a|ásá"/'.

Tisztelt Képviselőtesttilet!

Az onkormányzattulajdonát képezik a Budapest vII.,35204 hrsz-ú, természetben a Budapest VIII.,
József u. 27, szźtm alatti, 813 m2 teľ[iletíĺ, és a Budapest VIII., 35600 hrsz.tl,természetben đBudapest
VIII.' Vajdahunyad u. 9. szäm alatti, 558 m' terülehĺ telekingatlanok. A Budapest VIII., József u' 27.
szźm alatti telek ingatlanvaryon-kataszter szerinti éľtéke 59.583.000,- Ft, a Budapest VIII.,
Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek ingatlanvagyon-kataszter szerinti értéke 52.064.000,-Ft,

A Budapest VIII., József u. 27. szám a|atti telekingatlant a VIII. keriileti Rendőrkapitźnyság
munkatársai hasznźit'ák gépkocsi parkoló cé|jára. f012. május l-én kiürítésre került. A telek
teľeprendezése megtöľtént. Időközben a BRFK és a JVSZ autósai ismételten biľtokba vették a telket.

A Budapest VIII. Vajdahunyad u. 9. szám a|atti telekingatlanon a Polgármesteri Hivata| do|gozói
dfimentesen parkolnak.

Az onkoľmányzat tulajdonában ál1ó üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20|l. (XI. 07.) szźmű önkormányzati rendelet 2. $
(1) bekezdése alapján az előterjesztés tárgyźtban a Városgazdźikodási és Pénzügyi Bizottság jogosult
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dönteni. A rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a bérlőjelölt 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetéséľe kötelezett.

Javasoljuk a Képviselő-testiiletnek, hogy a 15. $ (4) a.) pontja a|apjźtn aközjegyzó előtt tett eryoldalú
tartozźs elismerő nyilatkozatok megtételétől tekintsen el, mivel a bérleti díjak nem érik el a 20.000,-
Ft-ot. A bérleti díj méľtékénekamegállapításaaz59l20I1. (XI' 07.) önkormźtnyzati rendelet 13. $ (l)
bekezdésén alapul.

Javasoljuk a Budapest VIII., József u' 27. szám a|atti telek a VIII. kerületi Rendőrkapitányság, a
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat, valamint a Közteľület-felĹigyelet munkatáľsai részére,
gépkocsi-beállóként töľténő hasznosítását, 5.000,- Ft + Afďgépkocsi-beálló havi bérleti díj mellett.
Továbbá javasoljuk, hogy a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9, szźtm alatti telek a Polgármesteri
Hivatal dolgozói részére, gépkocsĹbeállóként töľténő hasznosítását, 5.000,- Ft+ 

^falgépkocsĹbeállóhavi bérleti díj mellett. A József u. f7. szźtm alatti telken 50 db, míg a Vajdahunyad u. 9. szám a|atti
te lken 20 db gépj ármu tźtr o|ásár a van lehető sé g.

A bérleti díjakból befolyó bevétel fedezi a telkek karbantartási, egyéb kiadásaival kapcsolatban
feImerĺ'ilő költségeket.

Józsefuáľos érdekében tevékenykedő szęrvęzetek parkolási díjźLt a 224120|2. (VII. 05.) számú
Képviselő-testtileti hatáĺozat kiil<jn nem rögziti. A leíľtak a|apjánjavasoljuk a dolgozók részére a
bérleti díj alacsonyabb összegen töľténő megźi|apítását. A díjťlzetés né|küli paľkolás binositásáú a
nemzeti vagyonľól sző|ő2011. évi CXCVI. törvény 11. $ (13) bekezdése a|apjźn nemzeti vagyon
ingyenesen kizźtrő|ag közfeladat e|látása céljából adható hasznźúatba, a közfe|adat e||átásźúloz
szükséges métékben. Tekintettel ana, hogy a dolgozók autóinak parkoltatása nem kapcsolódik a
közfeladat e||źúásźthoz, a díjmentes parkolás nem biztosithatő. Tekintęttel ana, hogy mind a
Polgármesteri Hivatal, mind a Józsefuárosi Városĺizemeltetési Szo|gźiat, mind a Víg és Tolnai L. utcai
rendőrségi telephelyek ťlzetó övezetben vannak, és a dolgozóknak nem jár köZteľületi paľkolási
engedély sem ingyenesen' sem kedvezményesen, ezért a fenti javaslat a|apján indokolt a dolgozók'
illetve a IYSZ tulajdonában álló autók paľkolásának megoldása. A két telken biztosított ferőhelyek
még így sem biztosítanak teljes méľtékben férőhelyet a dolgozók szttmára.

A Képviselő-testtilet hatásköre a Budapest Józsefuáľosi Önkoľmányzat vagyonáľól, valamint a
versenyeztetés és a helyi költségvetési szeľvek beszeľzési eljárásainak szabályairól szólró 3712003'
(vII. 07.) önkormányzati rendelet 9. $ (7) bekezdésében, valamint a Képviselő-testiilet 224/2010.
(VII. 0 5 . ) sz. hatáĺ ozatában fo glaltakon alapul.
A keľületben talźihatő gépkocsĹbeállók bérleti díját a fent említett Képviselő-testtileti határozat II,
fejezet 8. c) pontján hatźrozzameg, ezért ettől eltéľő béľleti díjról is csak a Képviselő-testĺilet dönthet.

Kérem az a|źhbi hatfu ozati javas lat el fo gad ását'

Határozatijavaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.) eltér a 224/20|2. (Vu. 05.) számú Képviselő-testiileti hatźtrozat II. fejezet 8. c) pontjában
megllatározott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VilI., József u.27 ' szám alatti telek, gépkocsĹ
beállóként való hasznosítasát a VIII. keľtileti Rendőrkapitányság, a Józsefuárosi
Viáľostizemeltetési Szolgálat és a Közterület felügyelet dolgozói részére,5.000,- Ft+ 

^fa/gépkocsibeálló havi béľleti díj mellett.
f.) e|tér a 224/2012. (V[. 05.) számú Képviselő-testiileti határozat II. fejezet 8' c) pontjában

meghatttrozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek,



gépkocsĹbeállóként való hasznosítását a Polgáľmesteri Hivatal dolgozói részére, 5.000,- Ft +

Afďgépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.
3.) Az onkoľmrányzat tulajdonéban á||ó üres te|kek, fe|építményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérlet bérbeadásának feltételeiľő| sző|ő 59l20Ll. (xI.07.) szźtmű önkormányzati rendelet 13.

$ (2) bekezdése alapjan a bérleti szerződésbatá|ýa lépésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak
megfelelő összegű óvadék megfizetése.

4.) Az Önkormányzatfu|ajdonźhan ái|ő ĺiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbéľlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59ĺf0I1. (xI.07.) számű önkormányzati rendelet 15.

$ (4) a.) pontja a|apjźn eltekint az egyo|dal'ű k<jtelezettség vállaló nyi|atkozatközjegyzói okiratba
foglalásától a bérleti díj méľtékére tekintettel.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsĹbeállókľa történő béľleti szerződések megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2012. szeptember 27.
A döntés végrehajtźsźúvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 20|2. szeptembeľ 3.

f
Kovács ottó

ugyvezetó igazgatő

Töľvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző

h
Dr. Mészáľ Erika

a|jegyzó

-/- fr17 2,-
,/
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