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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság !

I. Tényátlás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

+ Budapest VIII., Kisfaludy u. 7. szźtm a|atti, 35630 hľsz.-ú lakőház udvarát az
onkormányzat egyéni gépkocsi-beállóként hasznosítja, az ingat|anon 2 db gépkocsi-beálló
ta|á|hatő, amelyből 2 db gépkocsi-beállóra van érvényes béľleti szerződés.

Fentiingatlanonkialakított2,szźlműbeá1lóhe1ybérlője1968ótail2o12.
februĺír 1. napjától a Yáĺosgazdálkodási és Pénziigý Bizottság 76/2012. (I.25.) számtl
hatfuozata a|apján bérlő mozgásséľĺilt paľkolási engedélye alapjtn mentesült a ťlzetési
k<jtelezettség a|ő| az igazo|vźtny érvényességének idotartamáĺa. 20|4. április 30. napjával
bérlő parkolási igazolványának érvényességi ideje lejźlrt, azt nem hosszabbítoĹtźtk meg, így
2014. május 1. napjától kezdődően bérleti díjatťĺzet, hátraléka nincs.

2015. június 15. napján kérelmet nffitott be, ame|yhez csatolta 

- 

szĺłmú
mozgásséľült paľkolási engedélyét is, amely 2015. június 10. _ 2020. június 10. napjáig
érvényes. Bérlő visszamenő|eg, a kártya érvényességétnek kezdetétől kéri a díjmentes
haszná|atbíztosítását.

A rendelet a|apjén megkéľtiik az o|rnanýrodától a benyújtottÍJs-szźtmű paĺkolási
engedély hitelességének és érvényességi idejének ellenőľzését. Az okmrĺnyfuoda az engedélyt
eredetiként visszaigazolta'

Javasoljuk 

-részére 

határozat|an idejű bérleti szetződés módosítását a
Budapest VIII., Kisfaludy u. 7. szám alatti,35630 hľsz.-ú lakóépület' udvaľán kialakított egy
darab gepkocsi-beźi|őra,30 napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa + infláció mértéke
bérleti díj mellett, valamint azt,hogy abér|ő bérleti đíj megťlzetése alól a 60120|1. (XI. 07.)
szźĺĺlÍĺ ónkormányzati ľendelet rendelkezései atapjan a(Fszźtmű mozgássénilt
parkolási engedély érvényességi időpontjáig mentesiiljön. Javasoljuk továbbá az ővadék
megfizetésének elengedését, továbbá' a bérleti díj összegére tekintettel a kcizjegyzői okiratba
foglalástśl való eltekintést.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az e|őteqesztéssel kapcsolatos döntés meghozatala a Bizottság hatásköľébe tartozik.



III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozata|a feđezetet nem igényel' A béľlőnek
kötelessége a bérleti szerződés taľtalma szeľint gondoskodni a gépkocsi-beálló korüli
gyomirtásról, hó eltakarításról, továbbá a gépkocsi-beálló bérbeadásával visszaszorithatő az
ill egáli s parkol ó haszná|at.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkorm źnyzat tulajdonában á1ló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beálló és
dologbérletek béľbeadásának feltételeiről szóló 59120|1. (XI. 07') számu ö,nkormányzati
rendelet 2. $ (1) bekezdése a|apjttn az előterjesztésttltgyábanaBizottság jogosult dönteni. A
ľendelet 15. $ (4) bekezdés a.) pontja a|apján a közjegyzői okiratot nem szĺikséges
elkészíttetni,ha abérleti díj AFA nélkiili havi összege egyébként sem éri el a 20.000,- Ft-ot,

A ľendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a bérlojelciltek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo
óvadék megfizetésére kotelezett. Az ővadék megfizetésének elengedéséről a 73. $ (2)

bekezdés a|apján a Bízottságj ogosult dönteni.

Az <inkormányzati tulajdonú ingatlanokon a súlyosan mozgáskorlźltozottakszemé|ygépkocsija
parkolási célú bérleti díjának elengedéséről szóló 6012011. (XI.07.) számú önkormányzati
rendelet 2. 5-a alapján,,az önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlanok udvarán ta|tihatő
gépkocsi-beállók és az üres telkeken kialakított parkolók haszrláIata esetén fizetendő béľleti
díj megfrzetése alól jelen $-ban foglalt feltételek esetén mentestil.'' A 2. $ (2) bekezdés
alapjźn azok a VIII' kerületi lakó-, vagy tartőzkodási hellyel ľendelkező személyek kaphatnak
mentességet a béľleti díj megfizetése alól, akik kedvezménynek támogatásban részesülnek. A
2. $ (3) bekezdés szerint támogatásnak minősül, a szemé|ygépkocsi szęrzésj tźtmogatás, a
szemé|ygépkocsi átalakítási támogatás és a súlyos mozgáskorlźúozott paľkolási igazolvźny' A
2. s G) bekezdés szerint a kedvezmény météke a súlyosan mozgáskor|átozott személyek
szemé|y gépkocsij ai utan 1 00 Yo-os.

Fentiek a|apjźln kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéľelemmel kapcsolatos đöntését
meghozni szíveskeđjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

......./20t5. (..... .) száĺrrű Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatélrozat:

AYźrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságúgy dönt, hogy

1. engedélyezi-a Budapest VIII., Kisfaludy u.7. szźlm alatti lakóépület
udvarán kialakított egy darab gépkocsi-beáI|&a fennálló hatályos, hatá'rozat|an ideju
béľleti szerződés módosítását úgy, hogy a bérló 2015. július hónaptól a bérleti díj
megfizetése alól a 6012011. (XI. 07.) szźlmű' önkormányzati rendelet rendelkezései
aIapjána-)mozgásséľii1tparkolásiengedélyéľvényességiidőpontjáigmentestil.

F e l e 1ő s : Józ sefu aľo s i G azdá|kodás i Kö zp o ft Zrt. v agy ongazdálko dás i igazgatő
Hatráľidő: 2015. szeptembeľ 28.

2. az 59l20I1. (xI. 07.) száműoĺ.lkormźnyzati rendelet 13. $ (2) bękezdése a|apjan elengedi
az ővađékmegfizetését, tekíntettel a jelen határozat 1.) pontjában foglalt mentességre.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkođási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgató
Határidő: 2015. szeptember 28.



A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZtt.
A lakosság széles kĺirét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlaoon

Budapest, 2015. szeptember 27. b
Kovács ottó

v agy ongazdálko dási i gaz gatő
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