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ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍság 20l5. novenrber 23-i üléséľe

Tírgy: .ravas|at gépkocsi-beá|ló béľbeac|ására (2 ctb)

E|őterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,Kovtrcs ottó vagyollgazdá|kodási igazgato
Készitette: Dravetz Réka referens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni'
A dö ntés e l fo gad ás áh o z e gy szer íi szav azattobbsé g szük s é ge s.

Ti sztelt Y ár o sgazdálkodási és Pénzü gyi B izottság !

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest VI[I., Karácsony Sándor u..29. szám alatti ingatlant a Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefváľosi
onkormányzat egyéni (továbbiakban: onkoľmányzat) gépkocsĹbeállóként hasznosítja, az ingat|anon 34 db
gépkocsĹbeálló található, amelybo| 27 db gépkocsi-beállóra van érvényes béľleti szerződés.

Az onkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létęsített gépkocsi-beállókľa az a|ź'ŕbi bérbevételi kérelmek
érkeztek.

sorszam kéľelmező neve insatlan címe hľsz. elhelyezkedése
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Karácsonv Sándor u. 29. 3s463 telek
2 Karácsony Sándor u' 29. 3s463 telek

A bérleti díj méltéke a f0|5 . évben l0.000'- Ft + Afalhó/gépkocsĹbeálló, amely minden év janaát i -jével az e|őző
évi fogyasztói árindex nagyságával azonos mértékben növekszik.

JavasoljuklE határozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII., Karácsony Sándoľ u'
29 . szám a|atti, 35463 hĺsz.-li telken kialakított gépkocsi-be á||őra,3 0 napos felmondási idővel l0.000,- Ft/hó + Áfa
bérleti díj mellett. A béľleti szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő osszegíí óvadék
megfrzetése. Javasoljuk továbbá az egyo|da|ú kötelezettségvállaló nyi|atkozat kozjegyzői okiratba foglalásától
tekintsen ęl a Bizottság a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Javasolj a|hatźlrozat|an idejiĺ bérleti szeľződés megkötését a Budapest VIII., Kaľácsony Sándoľ u.
29.száĺn'a|atti,35463 hĺsz.-útelkenkialakítottgépkocsi-beźi|őra,30naposfelmonđásiidővel l0.000,-Ft/hó+łfa
bérletí díj mellett. A bérleti szerződés megk<itésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelo összegű óvadék
megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyo|daLll kötelezettségvźi|a|ő nyi|atkozat közjegyzői okiratba foglalásától
tekintsen el a Bizottság a bérleti díj mértékére tekintettel.

Kérelmezőnek az onkormtnyzatÍa|vagy a bérbeadó szervezette| szemben bérlettel és ahhoz kapcsolódó díjakkal
összefüggő, lejárt tartozása nincs.

II. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztéssel kapcsolatos döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. A dłintés célja, pénzügyi hatrísa

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozatala fe,dezetet nem igényel, az Önkormányzat szźtmźra a gépkocsi-
beálló bérbeadása előnyös, mivelazza| az onkormányzatbér|eti díj bevételhez jut. Abérlőnek ezenttůköteiessége
a béľIeti szerződés tarta|ma szerint gondoskodni a gépkocsĹbeálló korüli gyomirtásról, hó eltakarításrőI, tovźłbbá a
gépkocsi-beálló bérbeadtsával visszaszoríthatő az illegális parkolóhasználat.

rV. Jogszabályi kiirnyezet

Az onkormźnyzat tulajdonában álló üres telkek, fetépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérlet
bérbeadásának feltételeiről szóló 59/20|l. (XI. 07.) számű onkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $
(1) bekezdése alapján az e\i5terjesztés tárgyźlban aYátosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságjogosult dĺjntęni. A
Rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a béľlő 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetésére kötelezett.



A Rende|et l5' $ (4) bekezdés a) pontja a|apján a kozjegyzói okiratot nem szĹikséges e|készíttetni, ha ingycnes
vagy kedvezményes bérbeadásról van szó, vagy ha a bérleti díj ÁFA nélküli havi összege egyébként senl ěľi e| a
20.000,- Fĺot.

A bérleti díj méľtékének a megállapitása a Rendelet 13. $ (1) bekezdésén, valamínt a24812013. (VI. l9.) számr1
képv i se | ő -testületi határo zat II' fej ezet, 8. c) pond án al apul.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meglrozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

I.

.. ' ... '/2015. (......) számú Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hattrozat:

1. hozzájźlru| a Budapest VI[., Karácsony Sándoľ u.29. szźtm alatti,35463 fusz.-ú telken kialakított gépkocsi-
beállóbérbęadásáho-részére,hattrozat|anidőre,30naposfeImondásiidove|10.00o;Ft/hó+
Áfa bérteti díj mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatźtridó: 20 1 5' november i 6.

2. felkéri aJőzsefvttrosi Gazdálkodásí Központ Zrt.-taz 1.) pont szerinti béľleti szeľződés megkötéséľe' amely
hatá|yba lépésének feltétele, az onkormźnyzat tulajdonában álló üľes telkek, felépítméňyes ingatlanok,
gépkocsĹbeállók és dologbérletek bérbeadásának fęItételeiről szóIó 59/z0ll. (XI.07') szamú onkoľmányzati
rendelet 13. $ (2) bekęzdése alapján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegiĺ óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt' vagyongazdáIkodási igazgatő
Határidő: 2015. december 15.

3. az |.) pont szeľinti bérleti szerződés megkötése esetén' az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbéľĺetek bérbeadásának feltételeiľől szóló 5g/2O||.
(XI.07.) számú onkormányzati ręndelet i5. $ (4) bekezdés a) pontja a\apján eltekint az egyo|daIu
ktitelezettségvál|aló nyilatkozat kozjegyzoi okiratba foglalásától a bérleti đíj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2015. november 16.

II.

... . '../2a|5. (... ...) számú Yánosgazdźĺlkodási és Pénzügyi bizottságihatźrozat:

1. hozzájźlrú a Budapest VI[., Karácsony Sándor ll.29. szźm a|attí,35463 hrsz.-ú telken kialakított gépkocsĹ
beálló bérbeadásáho,J}észére,határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel 10.000; ptł,o +
Áfa bérleti díj mellett.-

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt, vaglongazdálkodási igazgatő
Határidĺĺ: 2015. november 16.

2. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺiąpont Zrt'-t az 1.) pont szerinti bérleti szerződés megkötésére, amely
hatźiyba lépésének feltétele, az oĺlkormźnyzat tulajđonában álló üres telkek, felépítméňyes i11gátla,,oŕ,
gépkocsi.beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 5g/201l. (XI.07.) śzámű Önkoňányzati
rendelet l3' $ (2) bekezdése a|apján3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megťrzetése.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagĺongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. december 15'

3. aZ |.) pont szerinti bérleti szerződés megkötése esetén, az onkormźnyzat tulajdonában álló üres telkek,
felépítményes ing..atlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek béľbeadásának feltételeiről szóló 59/20||'
(xI.07.) számi onkormányzati rendelet i5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint az egyoldalú
kötelezettségvállaló ny1|atkozatközjegyzői okiratba foglalásátóI, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuáľosi GazdáIkodási Kĺizpont Ztt. vagyongazdálkodási igazgatő



" Hatál.idő: f015. novembeľ l6.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdá|kodásiKozponIZr1.
A |akosság széIes k<ĺľét érintő döntések esetén .javaslata a közzététe| lnód.jáľa
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon
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Budapest,20l5. november 16. lZ
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