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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismertetése:

A Budapest VI[., Karácsony Sándor u. 29' szźtm alatti ingatlant az onkormányzat egyéni gépkocsĹ
beállóként haszĺtosítja, az ingat|anon 34 db gépkocsi-beźL||ó ta|á|ható' amelyből f6 db gépkocsĹ
beállóra van érvényes bérleti szerződés.

A Budapest VI[., Szerdahelyi u. 9. szĺám alatti ingatlant az onkoľmźnyzategyéni gépkocsĹbeállóként
hasznosítja, az ĺngat|anon f7 db gépkocsi-beźiló ta|tůhatő, amelybol f2 db gépkocsĹbeá||őra van
érvényes bérleti szeruődés.

Az onkoľm źnyzat tulajdonát képező ingatlanon létesített gépkocsi-beállókľa az a|ź'ŕ)bi bérbevételi
kérelmek érkeztek.

A bérleti dfi méľtéke af0l5. évben 6.476,- Ft + efumőĺgepkocsĹbeálló, amely minden év januiír l-
jéve| az ę|őzó évifogyasztői árindex nagyságával azonos mértékben növekszik.

Javasoljuk részére hatźrozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a Budapest VIil.,
Karácsony Sándoľ u. 29. szźtm a|atti 35463 hrsz-ú telken kialakított nem fedett gépkocsĹbeát||őra,30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti dij mellett, a bérleti 

","i,odés 
megkötésének

feltétele 3 havi bruttó bérleti dfinak megfelelő összegtí óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az
egyoldalú kö'telezettsé g vźú|a|ő nyi|atkozat kozjegyzői okiratba foglalásától tekintsen el a Bizottság, a
béľleti dij méľtékéľe tekintettel.

JavasoljukErészérehatározat!anidejűbértetiszerződésmegkótéséta
Budapest VIII., Szerdahelyi u. 9. szám alatti 35327 hľsz-ú telken kialakított nem fedett gépkocsi-
beáú|őra, 30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa berleti díj mellett, a béľleti šzerződés
megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegÍĺ óvadék megfizetése. Javasoljuk
tovźhbá az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától tekintsen el a
Bizottság, a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Kérelmezőknek az onkormrányzattal vagy a béľbeadó szervezette| szemben bérlettel és ahhoz
kapcsolódó díjakkal összefiiggő, Iejźtrt tatozźtsuk nincs.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntés megJlozatala a Bizottság hatĺáskörébe tartozik.

m. A döntés célja' pénzügyi hatĺĺsa

A bérbęadĺással kapcsolatos dö,ntés megllozata|afedezetet nem igényel, az onkoľmźnyzat szźtmźra a
gépkocsĹbeálló béľbeadrása előnyös, mivel azzal az onkormĺínyzat bérĺeti díj bevételhez jut. A
bérlőnek ezentíl kötelessége a bérleti szerződéstarta|ma szeľint gondoskodni a gépkocsi-beá,Ltő köriili

sorszam kéľelmező neve ingatlan címe hrsz elheĺyezkeđése
1 l- Kaľácsony Sándor u' 29. 35463 telek
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ryomiľtĺásról' hó eltakarítrásľól, továbbá a gépkocsĹbeálló bérbeadźľ;źtva]- visszaszoľíthatő az illegális
parkoló hasznźůat.

Iv. JogszabáIyĺ kiiľnyezet

{z onkoľmányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásĺának feltételeiről szóló 5g/20I1. (xI. 07-.) saĺu:ttool.o.".äny'ji rendelet 2. $(1) bekezdése alapjan az előterjesztes tźrgyábeur a Bizottság jogosult d<inteni' A iende1et 13. $ (Đbekezdése a|apjan a bérlőjetöltek 3 lravi bruttó bérleti ał""r negfelelő óvadék megľlzeĺěsjró
kötelezettek.

A rendelet 15. s (4) bekezdés a) pontja a|apjánaközjegyzoi okiratot nem sztikséges elkészíttetni, ha
ingyenes vagy kedvezményes bérbeadásról van szó, łigy ha a bérleti díj ÁFA n.ercĺilĺ havi osszege
egyébként sem éri el a 20.000,- Ft-ot'

A bérleti díj méľtéké'.+ u megá||apítása az'59!2o111 (xI. 07.) önkormźnyzati rendelet 13. $ (1)
bekezdésén, valamint af48/f0|3. (VI. 19.) sz'źműképviselőtesttileti hatźrozatll. fejezet 8. c) pontjĺán
alapul.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéręlemmel kapcsolatos dĺintését meghozni
szíveskedjen'

I.

... ..../20|5. (. . . .. ) szétműYárosgazdźtlkodási és Pénztigyi bizottsági hatźrozat:

AYźłrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dön| hogy
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rcszére hatánozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Karácsony Sándor u.29, szárr,^ a|atti, -15463lvsz-ú telken kialakított gěpkocsĹbeźilőra, so
napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Áfa béľleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatfuidó: 2015. mé|us 27 .

2. felkéľi a Kisfalu Kft-t az 1.) pont szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek fe|tétele, az
Önkormányzat tulajdoneban i|lo üľes telkek, felépítményes i-ngatlanoĹ, gepko..Ĺbeállók és
dologbérletek bérbeadásrának feltételeiről szóló 5912011. (xI'07.) š,e^t, onk-ormányzati rendelet
13. $ (2) bekęzdése alapjźn a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti
dfinak megfelelő összegiĺ óvadék megfizetése

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határĺdő: 20 1 5. július 3 1.

3. Ť Önkormányzat tulajdonában álló tires telkek, felépítményes ingatĺanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59/20II. (x'oz.) síÁmtl Önlčołmenynti rendelet
15. $ (4) bekezdés^a) pontja a|apjźn eltekint az egyo\da|ú kötelezettség vá\|a|ő nyi|atkozat
közjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékére tekintetteĺ'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: f015. mátjus 27 .

A dĺintés v é gr ehajtźséú v é gző szerv ezeti egység : Kisfalu Kft .

A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtĺáblán honlapon
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. 
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részére hatźrozatlanidejű bérleti szerzódésmegkötését a
Budapest V[I., Szerdahelyi u.9. szźm a|atti,35327 hrsz-ri telken kiatakított gépkocsĺ-beźi11őrą
30 napos felmondasi idővel 6.476,- Ft/hó + Afabér|etidíj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. üg5rvezeto igazgatőja
Haüáridő: 2015. mátjus 27 .

2' felkéri a Kisfalu Kft-t az 1.) pont szeľinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek fe\téte|e, az
onkoľmányzat n;ilajdonźtuan eno üres telkek, felépítményes ingatlano( gepl.o"si-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szótó 59/fo|1. (xI.07.) š,ł,^ĺ onkoľmányzati rendelet
13. $ (2) bekezdése a|apján abér|eti szerzódéshatá|ýa lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti
dfinak megfelelő összegtĺ óvadék megfizetése

Felelős: Kisfalu Kft. tĺgyvezető igazgatőja
Határidő: 20 15. július 3 1'

3. 1z onkormányzat tulajdonában áIló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beá1lók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59l201i. (XI.07.) 

'ža^t, 
onkórmányzati ľendelet

15. $ (4) bekezdés^a) pontja a|apján eltekint az egyolda|ú kcjtelezettség vállaló nyi|atkozat
közjegyzői okiľatba foglalásától, a bérĺeti dij métékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20| 5. május 27 .

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20t 5. május i8. 1z
rovecs óř\

v agy ongazÄá|kodási igazgatő
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