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Tisaelt Y źr o sgazdálkodási és Pénzügyi B izotts ág !

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ĺsmertetése

A Budapest VIII.' Tolnai Lajos u.26. szám alatti telket az onkormányzat egyéni gépkocsi-beállóként
hasznosítja, az ingatIanon ló db gépkocsi-beálló található, amelyből 9 db gépkocsi-beállóľa van
érvényes bérleti szerzodés.

A Budapest VIII., Koszorűu. f6. szám alłtti l 1 db gépkocsĹbeálló található' amelybol 9 db gépkocsi-
beállóra van éľvényes béľleti szerződés.

Az onkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létesített gépkocsi-beállókĺa az a|ábbi bérbęvételí
kérelmek érkęztek.

A bérleti díj mértéke 2015. évben l0.0o0,- Ft + Áfalhó/gépkocsi-beálló, amely *inien év január 1-
jéve| az e|ózó évi fogyasztói áĺindex nagyságáva| azonos mértékben n<jvekszik.

Javasoljuk Alpár Péterné egyéni vá||a|koző (székhelye: 1084 Budapest' Déri Miksa u. 6.; adószáma:
|0745I90-2-4f; statisztikai számje|e: 4074590-2-42) részére határozat|an idejű bérleti szeľződés
megkötését a Budapest VIII., Tolnai Lajos u. 26. szám a|atri 34961 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-
beállóra, 30 napos felmondási idővel 10.000,- pt + Áfalho bérleti díj meltett, a bérleti szerződés
megkötésének feltétele 3 havi bruttó béľ|eti díjnak megfelelo osszegrĺ óvadék rnegÍizetése. Javasoljuk
továbbá az egyoldalú kötelezettség vállaló nyl|atkozatkozjegy'zői okiratba foglalásától tekintsen el a
Bizottság, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Javasoljuk ľészére határozat|an ideiű bérleti szeľzodés megkötését a
Budapest VIII.' Koszoru u. f6. szám alatti 3551312 hrsz-u.telken kialakított gépkocsi-beáĺlóra, 30
napos fe|mondási idővel l0.000,. Ft + Áfalhó béľleti d[i mellett, a bérleti szeľzodés megkötésének
fe|tétele 3 havi bruttó bérleti dijnak megfelelő osszegĹĺ óvadék megfizetése' Javasoljuk továbbá az
egyoldalŕl kötelezettség válla|ó nyi|atkozat közjegyzői okiľatba foglalásától tekintsen el a Bizottság' a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Kérelmęzoknek az onkormányzattal vagy a bérbeadó szervezette|, szemben bérlettel és ahhoz
kap cso lódó d (i akkal ö sszefii ggő, |ej át tartozásuk nincs.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntés meghozatala a Bizottság hatáskörébe taItozik.

sorszam kérelmező neve insatlan címe hrsz elhelyezkedése
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2 Koszoru u. 26. 3551312 telek



III. A döntés célja, pénzĺigyĺ hatása

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozata|a fedezetet nem igényel, az onkormányzat számára a
gépkocsi-beálló bérbeadása előnyös' mivel azza| az tnkormányzat bér|eti díj bevételhez jut. A
béľlőnek ezen túl kötelessége a bérleti szeľződés tartalma szeľint gondoskodni a gépkocsi-beálló körüli
gyominásról, hó eltakarításról, továbbá a gépkocsi-beálló bérbeadásával visszaszoríthatő az illegális
parkoló haszĺáIat.

tv. Jogszabályi kiiľnyezet

Az onkormáĺyzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának fe|tételeiľő| szóló 59/f0|t. (XI. 07.) számű onkormányzati rendelet 2. $
(l) bekezdése alapj:ĺn az előterjesaés tárgyában a Bizottság jogosult dönteni. A rendelet 13. $ (2)
bekezdésę a|apján a bérlójelöltek 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetésére
kötelezettek.

A rendelet 15. $ (4) bekezdés a)pontjaa|apján akozjegyzői okiratotnem szükséges elkészíttetni, ha
ingyenes vagy kedvezményes bérbeadásról van szó, vagy ha a bérleti díj AFA nélküli havi összege
egyébként sem éri el a 20.000,- Ft-ot.

A bérlęti díj mértékének a megállapítása az 59l20I1. (XL 07.) önkormányzaÍi rendelet 13. $ (1)
bekezdésén, valamint af48lf0|3. (VI. l9.) számű képviselo-testületi határozat II. fejezet 8. c) pontján
alapul.

Fęntiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéľelemmel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT

. . . . ...lf} | 5. (. . . .. ) számú Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi bizottsági hatál.ozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyí Bizottság úgy dĺint, hogy

1. eneedélyezi Alpár Péterné egyéni vállatkozó (székhelye: 1084 Budapest, Déri Miksa u. ó.;

adőszáma: |0745|90-f42; statisztlkai sziĺmjele: 4074590-f-42) l.észére hatáĺozat|an idejíi béľleti
szerzodés megkotését a Budapest VI[., Tolnai Lajos u. f6. szám aIatti, 3496| fusz-ú telken
kialakított gépkocsĹbeá||óra,30 napos felmondási idővel l0.000,- Fýhó + Áfa bérletí díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Határidő: 20|5. szeptember 14.

2. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont zÍt-t az 1.) pont szeľinti béľleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, Í-elépítményes
íngatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szó|ó 59l20Í l. (XI.07.)
számú tnkoľmányzati rendelet l3. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bľuttó béľIetidíjnak megfelelo
összegű óvadék megfi zetése.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgato
Hatáľidő: 2015. október l4.

3. az onkormányzat tulajdonában á|Iő rires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbértetek béľbeadásának feltételeiről szóló 59l20|1. (XI.07') számű tnkormányzati rendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyilatkozat
kozjegyzői okiratba foglalásátóI' a bérleti díj métékére tekintettel.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási ígazgato
Hatáľido: 2015' szeptember 14.

4. engedélvezi-észéľe határozatlan idejű bérleti szeľződés megkötését a

-Budapest VIII., Koszoruu.23. számalatti,3551'3lf hľsz-ú telken kialakított gépkocsi.beállóra, 30
lrapos fellnondási idove| l0.000,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.



Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f015. szeptember 14.

5. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t az l.) pont szerinti bérleti szerződés

megkötésére, amelynek feltétele, az Önkormányzat tu|ajdonában álló üres telkek, felépítményes
íngatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20| l. (XI.07.)

számú onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelo
összegű óvadék megfizetése.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: 20l5. október 14.

6. az onkormányzat tulajdonában álló iires telkek, felépítményes ingatlanok' gépkocsí-beállók és

dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szó|ó 59l2O| l. (XI.07.) számú onkonnányzati rendelet

15. $ (4) bekezdés a) ponda a|apjźlĺ eltekínt az egyo|da|ú kötelezettség váIlaló nyilatkozat
kozjegyzői okiľatba foglalásától, a bérleti díj méĺékére tekintettel.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodásí Központ Zrt.vagyoĺgazdá|kodási igazgatő
Hatáľidő: 20l5. szeptember l4.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpontZrt.
A lakosság széles körét érintó döntések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa

nem indokolt hirdetotáblán honlapon

Budapest, 2015. szeptember 7.

Kovács ottó
v agy ongazdálkodás i i gazgatő
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