
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmányzat
Y ár osgazdálkodási és Pénziigyi B izottsága

Előterjesaő: Józsefoárosi Gazdá|kod ási Kozpont Zrt.

ELOTERJESZTES
AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2015. október l9-i ülésére

Táľgy: JavaslatgépkocsĹbeállĺó béľbeadásáľa

P:"J'?"TÍ..ś?ľ:ľä:il:#;*'ľdási KözpontZrt.,Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgatő

A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni
A döntés e|fogadásáh oz egyszeru szavazattöbbség szükséges

Tiszte lt Y ár o s gazdálkodási és Pénzüryi B izottság !

I. Tényállás és a döntés taľta|mának rész|etes ismertetése:
A Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. számalatti telket az onkormá nyzat.e.gyéni gépkocsi-beállóként hasznosítja, azingatlanon 45 db gépkocsi-beálló ta|á|ható,ame|yből zs db gepkocsi-beálIóľa van érvényes bérleti szerződés.
Az tnkonn ányzattulajdonát képező ingatlanon létesített gépkocsi-be á|lőra azalábbi bérbevételi kérelem érkezett.

Képviselő-testÜ letének

A bérleti díj méľtéke a20|5. évben l0.000,- |.: dramoĘep|<ocsi-beáIló, amely minden év január l-jével aze|őzőév i fogyasztó i ári n d ex nagy ságáv a| azonos' e.tet o"n nĺĺvěkszi k.-

sorszám kérelmező neve lngatlalt címe hrsz eIhe|yezkedése
I

-

tJacsó tsé|a u. I] . 34853 telek

Javasolju
:,::::Y::,^.ľ|,ľ:1?iű b..ibji''''"r",ődés megkötését a Budapest VIII., Bacsó Béla u.

Ł:iÍ:j,:J"i';*.:ľ:ť",;ľ;;:1,::ľŁ.:Íŕl:!ľ:.*ľ; {iliľfiil!-úĹ#äj1i;ŕTJ![1:'ä'.1;"iíäiif,t
;äíi:T":ř;iľ;:ľ.ä: łuľi!ł^r:i:ł1::"ĺľ**:ľšä*-*"iu"'öř",ää iäJ#",1.:fl.:.1TTľffi:ľ':1tekintsen el a Bizottság, a bérleti dij me-rtetere tekintette|.

ff:""'ffi::ll* .*5:nľĺ::: 
a| vagy a béľbeadó szervezettel szemben béľlettel és ahhoz kapcsolódó díjakkal

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntés meghozata|aa Bizottság hatáskcirébe tartozik.
III. A diintés célja, pénziigyi hatása

A béľbeadással kapcsolatos dcintés megho'zatala fedezetet nem igénye|, az onkormányzat számáraa gépkocsi-beálló bérbeadása előnyös, mive| azza| í, o"r,i^iły,"t"Ĺ!.l"'i aĺ- u evéte|hez jul. e.reĺon"k ezen tfl kö1eiességea bérleti szerzódés tartalyt1szerint gondoskodnĺ a geptocsił"állo r..ĺ.ĺilĺ gy;il;l, hó 
"l.uku.ításról, továbbá agépkocsi-beálló bérbeadásával visszászoľíth ato az iÍlćgali' |uĺ.olo haszná|at'

Iv. Jogszabátyi kiirnyezet

Az onkormányzat tulajdonában á|ló üres,te]kek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletekbérbeadásának feltéte|eiről szóló 5g/201t. (xI. 07..) számílónĹo.'ĺňyzati renj,elet 2. $ (1) bekezdése a|apján azelőterjesaés ńrgyá'ŕ,an a^Bizottság jogosult dönteni. A rendelet l3. $ (2) bekezdése i,lapiana bér|ője|ĺiltek 3 havibruttó bér| eti d ij nak megfe lelő ouaaiřm"g fizetésére köte lezettek'
A rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján akłlzjegyziil okiratot.nem. sztikséges elkészíttetni, ha ingyenesvagy kedvezményes bérbeadásról van šzó, vagy ha ą uä'iäti aĺ; Ára nélktili havi oslszlge egyébként sem éri el a20.000,- Ft-or.

A bérleti dlj mértékének a megáI|apítása az..59/2O|l. (x. O7.)-_ön.korm ányzati rendelet 13. $ (1) bekezdésén,valamint a248lf013. (VI. l9.) sz?mŕrképviselő-testü|etiiatározatll. fejezet 8. c) pontján alapul.
Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy akérelemmel kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.



HATÁROZATI JAVASLAT

......./20|5. (......) szálnú Váľosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági határozat:

I,J. szám a|atti,34853
Afa bérleti díi mellet.

részéľe határozal|an idejű béľleti szerződés megkotését a Budapest VIII., Bacsó
hľsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeá||őra,30 ńapos felmondáśi idővel t0.000.-

l. engedél
Béla u.
Ft/hó +

Felęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. októbeľ 19.

2. fęlkérí a rózsefi,árosi Gazdrillcodrĺsi Központ Zft-L az l.) pont szerinti bérleti szeľzodés megkötéséľe, amelynekfeltétele, az onkormányzat tulajdonábán álló üres táŔek, felépítményes. ingatlanok, gépkocsi-beállók ésdologbéľletek bérbeadásának feltételeirol szóló 5gl20|l. ixl.oĺ.) szaitl onl.ä*ĺnyzati rendelet 13. $ (2)bekęzdése a|apján a béľleti szerzódés hatályba lépéséneř feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelőcisszegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft' vagyollgazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2015. novernber 15.

3. az |.) poIlt szerinti bérleti szeľződés megkötése esetétr, az onkormányzat tulajdonában álIó üres telkek,felépítméĺlyes ingatlanok, gépkocsi-beátlđk és doIogbérletek bérbeadásának ťeltéteIeiľol sző|ó 59l2OtI'(XI.07') számú onkormáriyzati rende]et 15. $ (4) bekezdés a) ponda atlapján eltekint az egyoidalúkötelezeťtség vállaló rryilatkozat kozjegyzői okiľatba.fóglalásától, a beľĹtĺ aĺ1 ,.'J.t?łe,.e tekintettel.
Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zń. vagyongazdáIkodási igazgatő
Hatáľidő: 20l5. októbeľ 19.

A döntés végľehajtását'végző szeruezetiegység: Józsefvárosi Gazdálkodás iKőzpontZftA lakosság széles körét eľilito döntések esetén javaslata anem indokolt hiľcĺetőtáblán lronlapon
közzététe| módjáľa

Budapest, 2015. október l3.

Kovács ottó
v agy ongazdálko đás i ĺgazgatő
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