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Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

E l őte{ esztő : J ózsefváľosi Gazdálkod źsi Kozpont Zrt. ...sz. napiľenc-|

ELOTERJBSZTES
AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f016. januźlr 18-i ü|ésére

Tárgy: Javaslat gépkocsĹbeálló bérbeadásáľa (2 db)

E|őteťesztő: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.,Kovács ottó vagyongazdá|kodási igazgatő
Készítette: Dravetz Réka referens
A napirendet nyilvános ülésen kell taľgyalni.
A d öntés eI fogad ásáh o z egy szeru szav azattobb ség szü ksége s.

Tisztęlt Y árosgazdálkodási és Pénzü gyí B i zottság !

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest VIII. kerület, Jőzsef u. 47. szám a|atti ingatlant a Budapest Fováros VIII. keľĹi|et Józsefuárosi
onkormanyzat egyéni (továbbiakban: onkormányzat) gépkocsi-beállóként hasznosítja, az ingat|anon 19 db
gépkocsi-beti|ő ta|tl|hatő. amelyből 12 db gépkocsi-beállóľa van érvényes bérleti szerzodés.

A Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. f6' szźm a|attí iĺgat|ant a Budapest Fováľos VIII. keriilet Józsefuáľosi
onkormányzat egyéni (továbbiakban: onkormányzat) gépkocsi-beállóként hasznosítja, az ingat|anon 16 db
gépkocsi-beá||ő ta|tllhatő' amelyből 10 db gépkocsĹbeállóra van éľvényes bérleti szerzódés.

Az onkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon létesített gépkocsi-beállókra az a|ábbi bérbevételi kérelmek
érkeztek.

sorszam kéľelmező neve ingatlan címe hĺsz. elhelvezkedése

I ĺm Jőzsefu.47. 35159 |akőház udvara
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Tolnai Laios:u.26. 34961 telek

A bérleti díj mértéke a 2016. évben 1o.o0o,- Ft + ÁFA + infláció mértékelhő/gépkocsĹbeálló, amely minđen év
január 1-jével az e\ozó évi fogyasztói aľindex nagyságával tzonos ménékben növekszik.

JavasoljukJ| határozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a Budapest VIII. kerület, József u.

47. szám a|attl,35|59 hrsz.-ú |akőház udvarán kialakított gépkocsĹbeźń|őra,30 napos felmondási idővel l0.000,-
Ft + ÁFA + infláció mértékelhő bérleti díj mellett. A béľleti szerződés megkotésének feltétele 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő ĺisszegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá, hogy a Bizottság az egyoldalú
kötelezettségvá||a|ő nyilatkozat közjegyzői okiľatba foglalásától tekintsen el a bérletí díj mértékére tekintettel.

Javasolj határozat|an idejű bérleti szeľződés megkötését a Budapest VIII. kertilet, Tolnai Lajos
u. 26. szám a|atti, 34961' hrsz,-tt telken kialakított gépkocsi-beźilőra, 30 napos felmondási idővel 10.000'- Ft +

Áľ'ł + infláció métékelhó bérleti díj mellett. A bérleti szerződés megkotésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti
díjnak megfelel<í összegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá, hogy a Bizottsźtg az egyoldalú
kötelezettségvźi|a|ő nyl|atkozat közjegyzoi okiratba foglalásátóI tekintsen eI a Bizottság a bér|eti díj mértékéľe
tekintettęl.

Kérelmezőknek a bérbeadő szervezette| szemben bérlęttel és ahhoz kapcsolódó díjakkal összefiiggő, lejárt
tartozáslknincs.

II. A beteľjesztés indoka

Az elóteľjesztéssel kapcsolatos döntés meghozatala aTisztelt Bizottság hatáskĺjrébe tarĺozik.

III. A dtintés célja' pénzíigyĺ hatása

A bérbeadással kapcsolatos dĺjntés meghozata|a fedezetet nem igényel, az onkormźnyzat számtra a gépkocsĹ
beálló bérbeadása előnyös, mivel azza| az onkoľmányzatbérleti díj bevételhez jut' A bérlőnek ezentiil kötelessége
a béľleti szerzódés tarta|ma szerint gondoskodni a gépkocsi-beálló körüli gyomirtásľól, hó eltakarításról, továbbá a
gépkocsi-beál1'óbérbęadásával visszaszoríthatő az íllegális parkoló hasznáIat.
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lV. Jogszabályi kłiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlalrok, gépkocsi-beállók és dologbéľlet
béľbeadásállak feltéte|eiľól szóló 59120| l. (XI. 07.) önkormányzaIi ľendelet (továbbiakban: Rendelet) 2' {j (l)
bekezdése a|apján az előteľiesztés tárgyában a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni. A
Rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjál"l a béľ|ő 3 havibľuttó béľletidíjnak megfe|e|o óvadék megfizetéséľe kötelezett.

A Rende|et l5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjtn aközjegyzői okiratot nem szükséges elkészíttetni, ha ingyenes
vagy kedvezményes bérbeadásról van szó, vagy ha a bérleti díj AFA nélküli havi összege egyébként sern éri ęl a
20.000,- Ft-ot.

A bérleti díj métékének a megállapítása a Rendelet 13. $ (l) bekezdésén' valamint af4\lf0|3. (VI. 19.) számú
képviselő-testiileti határozatII. ťejezet 8. c) pontján alapul.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos dontését meghozni szíveskedjen'

HATÁRoZATI JAVASLAT

I.

...'.../f016. (I.18.) számu Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatározat:

l. hozzájáni a Budapest VIII. kerület, József v 47. szám a|attí,35159 hľsz.-ú |akőház udvarán kialakított
gépkocsi-beá|1:l bérbeadásához 

- 

részére, |latŕrozat|an idore, 30 napos felmondási idővęI
10'000,- Ft + AFA + infláció mértékeihó bérleti díi mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatő
Határidő: 2016. január 18.

f. felkéń a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az I.) pont szerinti bérleti szeľződés megkotésére, amely
hatályba lépésének feltétele, az onkormányzat tulajdonában áI1ó üres telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szóló 5912011. (XI.07.) önkormányzati rendelet
l3. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bľuttó bérleti dijnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Határidő: 20L6. február 29.

3. az 7.) pont szerinti béľleti szerződés megkötése esetén, az Öĺtkormányzat tu|ajđonában álló üres telkęk,
felépítményes ingatlanok' gépkocsi-beállók és dologbéľIetek bérbeadásźnak feltételeiľől szó|ő 59120|1.
(xI.07.) <inkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint az egyoldalú kötelezettségvállaló
nyi|atkozatközjegyzoi okiľatba foglalásától a bérleti dij mértékére tekintettel'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodásiigazgatő
Határidő: 2016. január 18.

II.

... ..../2016. (I.18.) szźtmuYttrosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági hatźrozat:

1. hozzájfua| a Budapest VIII. kerülď, ToLn:i Lajos u. 26, szám a|atti,34961hľsz.-ú telken kialakított gépkocsĹ
beálló bérbeadásáho,1-szére,hatźroznt|anidőre,30 napos felmondási idővel 10.000,- Ět},qF,Ą
+ infláció méľtékę/tró bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuiáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáttidő: 20 1 6. januar 1 8.

2. felkéri a Jőzsęfvćtrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t az 1.) pont szerinti bérleti szerződés megkotésére, amely
hatáIyba lépésének feltétele, az onkormtnyzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsĹbeállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0|1. (XI.07.) önkormányzati rendelet
13. $ (2) bekezdése alapjtn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegrĺ óvadék megÍizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2016. február 29.



3. aZ 1') -pont szeľiÍlti bérleti szeľződés megkotése esetétl, az onkoľmányza| lula.jdonáball á||ó ĺJres te|kek,
felépítmérryes ingatlanok, gépkocsi-beá||ók és do|ogbérletek béľbeadásának ĺ.eltételeiľő| szó|ó 59l20| | '
(XI'07.) önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltękint az egyoldalú kotelezettségvá|laló
ny i| atkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdźúkodźlsi Központ Zĺ. vagyol.lgazdá|kodásj igazgatő
Hatáľidő: 20l6. januar l8.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi GazdźikodásiKozpontZrÍ,
A |akosság széles köľét érintő dontések esetén javaslata a kozzététe| módjám
nem inđokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. januttr 72.
Kovács ottó

v agy ongazdálkodási i gazgatő
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