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Tisĺelt Y ár osgazdźtlkodási és Pénziigyi B izotts ág !

I. Tényállás és a dtintés tartalmĺĺnak ľészletes ismeľtetése:

A Budapest VIII., Bauer Sándor u' 9' szám alatti lakóéptilet udvarát az onkormänyzat egyéni
gépkocsĹbeállóként hasznosítja, az ingat|anon 30 db gépkocsĹbeálló található, amelyből 24 db
gépkocsi-be á||őra van érvényes béľleti szeruódés.

A Budapest VIII., József u. 47. szźlm a|at1i lakóépület udvarát az oĺlkormźlnyzat egyéni gépkocsĹ
beá|lóként hasznosída, az ingatlanon 19 db gépkocsĹbeálló található, amelyből 6 db gépkocsi-beáIlóra
van érvényes béľleti szerződés.

Az Önkoľmányzat tulajdonát képező ingatlanon létesített gépkocsi-beállókra az a|ábbi bérbevételi
kéľelmek érkeztek.

A bérleti díj mértéke 2015. június 4. napjáig 6.476,.Ft+ 
^fďhő/EépkocsĹbeálló, 

amely minden év
janurár l-jével az e|ózó évifogyasztői árindex nagyságźtva|azonos mértékben növekszik. A béľIeti díj
mértéke 10.000,- Ft + Afa/hó/gepkocsĹbeállő a201'5.június 5. napjźlt követően beérkezett kérelmek
esetében al43l20I5. (VI' 04.) száműKépviselő-testtileti határozatértelmében.

JavasoljuktDészérehatźrozat|anidejűbérIetiszerzódésmegkötésétaBudapestVI[.,
Bauer Sándor u. 9. szám a|atti35128 hrsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsĹbeá||őra,30 napos
felmondĺási idővel 6.476,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett a bér|eti szerződés megkötésének feltétele 3
havi bruttó bérleti díjnak megfeleltĺ összegiĺ óvadék megfizetése. Javaso|juk továbbá az egyo|da|tl
kötelezettség vállaló 

'rĽlatkgzaĹ!%egyzői 
okiratba foglalásától tekintsen el a Bizottság, a bérleti díj

mértékére tekintettel.JFléľbevételi kéľelme 20 l 5. május 27 -én keru|tbenýjtlásľa'

Javasoljukl}reszére hatĺározat|an idejű bérleti szerzódés megkötését a Budapest VI[',
Bauer Sándor u. 9. szam alatti35|28 hĺsz-ú lakóépület udvaľán kialakított gépkocsi-beáúIóra,30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft + Áfa/hó bérleti díj mellett a bér|eti szerződés-megkötésének fehétele 3
havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyoldalú

[:11!"ff [T"?ľ'íi'äL"ffi .:Í'äl'.lJ:-jä''TiĺiľľT*illl,?i?ffjääl"J'jTlĺi
4-éni|<tatása.

JavasoljuQszérehatźrozat|anidejiĺbérletiszeruődésmegkötésétaBudapestV[II.,
József u. 47. szátm a|atti 35159 hľsz-ú lakóépti|et udvarán kialakított gépkocsĹbeźl|l&a,30 napos
felmondási idővel 10.000,- Ft + Áfalhó bérleti díj mellett a bérleti szerzőáés megkötésének feltétele 3
havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegíĺ óvadék megfizetése. Javasoljuk tovźhbá az egyo|da\tl

sorszam kérelmező neve ingatlan címe hrsz elhelyezkedése
I Bauer Sándor u. 9. 35r28 lakóépiilet udvaľa

2 Baueľ Sándoľ u. 9. 35128 lakóépüIet udvara
a
J Józsefu. 47. 35159 lakóépület udvara



kötelezettség vállaló okiratba fogla|asától tekintsen eI a Bizottság, a bérleti díj
mértékére teki i kérelme 2015. június 9-én került benýjüásra.

Kérelmezőknek az Önkormĺányzatta| vagy a bérbeadó sznrvezpttę| szęmben bérlette| és ahhoz
kapcso ló dó díj akkal ös s zefii ggő, |ejárt tartozźsuk n incs'

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéssel kapcsolatos dtintés meghozatz|aa Bizottság hataskörébe taĺtozik.

m. A diĺntés céIja' pénziigyĺ haĹ.ása

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozĺta|a fedezetet nem igényel, az onkoľmźnyzat szttmtra a
gépkocsĹbeálló bérbeadása előnyös, mivel azzal az Önkormányzat bér|eti díj bevételhez jut. A
bérlőnek ezen tul kötelessége a bérleti szerzodés tartalma szerint gondoskodni a gépkocsi-beálló körüli
gyomiľtásról, hó eltakaríüásról, továbbá a gépkocsĹbeálló bérbeadásával visszaszoríthatí az illegális
parkoló hasznéiat.

w. Jogszabályi köľnyezet

Az Önkoľmányzat tulajdonában álló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szóló 59/2ot1. (xI. 07.) számű onkoľmányzati rendelet 2. $

(l) bekezdése alapján az e|őterjesztés táľgyában a Bizottság jogosult dönteni. A ľendelet 13. $ (2)

bekezdése alapján a bérlőjelöltek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetéséľe
kötelezettek.

A rendelet 15. $ (4) bękezdés a) pontja alapjźnaközjegyzői okiratot nem sziikséges elkészíttetni, ha
ingyenes vagy kedvezményes bérbeadásról van szó' vagy ha a béľleti díj AFA nélküli havi összege
egyébként sem éri el a 20.000,- Ft-ot.

A bérleti díj mértékének a megállapítrása az 59/2011' (xL 07.) önkoľmányzati rendelet 13. $ (1)

bekezdésén, valamint a24812013. (VI. l9.) számű képviselő-testiileti hatźrozatII. fejezet 8' c) pontján
alapul.

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

HATÁRoZATI JAVASLAT

L

.., , .../20|5. (. . ' . '.) szímri Vĺárosgazdá|kodási és Pénzügyi bizottsági hatźtrozat:

AYátosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dcint, hogy

l. engędélyezi-Ir.szére hatĺĺrozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII', Bauer Sándoľ u. 9. szám a|atti, 35|28 hrsz-ú lakóéptilet udvarán kialakított gépkocsĹ
beáú|óra,30 napos felmondási idővel 6'476,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20l 5. június 29.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t az 1.) pont szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek fe|téte|e, az
onkormányzat tulajdonában źl||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeáIlók és

dologbérletek bérbeađrásĺłnak feltéteteiľől szóló 59/2011. (xI.07.) számú onkormányzati rendelet
13' $ (2) bekezdése a|apjän a bérleti szerződéshatźůýa lépésének feltétele 3 havi bruttó bérlęti
díjnak megfelelő összegú óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódja)vezérigazgatőja
Határidő: 20t5. július 19.



3. az onkoľmányzat tulajdonában álló iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és

dologbérletek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 59/fol1. (XI.07.) számú onkormányzati rendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint az egyo|da|ri kötelęzettség vállaló nyilatkozat
közjegyzői okiľatba foglalĺásától, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015' június 29.

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

il.

nem indokolt

III.

hirdetőtáblán

hirdetőtáblán

honlapon

honlapon

' . ., .',l20 | 5 . (.' . . . . ) szÁmű Y árosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy

1. engedélyezi- részére hatfuozatlan idejíĺ béľleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Bauer Sándor u. 9. szám a|atti, 35128 hrsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsĹ
beállóra, 30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźridő: 20 1 5' június 29.

2, felkéľi a Kisfalu Kft-t az l.) pont szerinti bérleti szeruódés megkötéséľe, amelynek fe|téte|e, az
onkormányzat tulajdonźhaĺ áłttő üres telket felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltétęIęiről szóló 59/20|1. (xI.07.) számú onkormányzati rendelet
13. $ (2) bekezdése alapjĺán abérleti szerződéshatźiyba lépésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti
díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatőja
Határidő: 2015' július 19.

3. az onkormányzat tulajdonában álIó üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeáIlók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeftől sző|ő 59l20I1. (XI.07.) számű onkoľmányzati rendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźrn eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozat
közjegyzoi okiratba foglalĺásától, a bérleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 29.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntésęk esetén javaslata a közzététel módjára

.......ĺ20|5. (.. ..') szźmű Városgazđálkodrási és Pénztigyi bizottságí hatźrozat:

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. engedélyezi részére hatźrozat|an idejiĺ bérleti szerződés megkötését a
Budapest VIII., József u, 47, szźtm a|atti,35159 hĺsz'-ri teĺken kialakított gépkocsi-beá|Iőru 30
napos felmondrási idővel 10.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díj me|lett.

i

l,



Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 201 5. június 29.

2, felkéri a Kisfalu Kft-taz 1.) pont szerinti bérleti szeruÍ5dés megkötésére, amelynek fe|téte|e, az
onkormányzat fulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbérletek bérbeadĺásĺának feltételeiľől szóló 59l2o|l. (XI.07.) sz,źtmű onkormrányzati ľendelet
13. $ (2) bekezdése alapján abérleti szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő összegíĺ óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodĺási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódja) vezérigazgatőja
Határidő: 2015. július l9.

3. az Önkormányzat tulajdonában álló üres telket felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbérletek bérbeadĺásának feltételeiľől szóló 59lz0l1. (xI.07.) szźlmű Önkoľmányzati ręndelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyilatkozat
kozjegyzői okiratba foglalasától, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető lgazgatőja
Határidő: 2015. jlinius 29.

A döntés végrehajtasát végzó sz.ervezetiegység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éríntő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

IIZ
Kovács ottó

v agy ongazdálko dás i igazgatő

Budapest, 2015, jűnius 22.
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