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Képviselő.testüIet e számára

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmény

A Vĺĺľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 20|3.július 3-i ülésén e|knngzott az a javaslat,
hogy a béľleti díjak megá||apítasaről szóló 248120|3. (VI. 19.) szźlmű képviselő-testĹileti
hatźnozatbanapaľkolási zőnábaĺl'elhelyezkedő garźzs céIjárahasznosított helyiségek esetében
a bérleti díj megállapítźsáná| kerĹiljön beépítésľe egy olyan minimum ĺisszeg, amely az adott
paľkolasizőnadíjaihozigazitjaaszźlmítottbérletidíjméľtékét.

Így elkerülhető, hogy a parkolási zőnáhan elhelyezkedő helyiség garźzs cé|jara a ťlzeteĺďő
parkolási díjakhoz képest aĺánytalanul alacsony tisszegen keľĹiljön bérbeadásrą holott ezęn
helyiségek esetében vélhetően magasabb bérleti díjban is meg lehet is állapodni a
kérelmezőkkel.
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Előteľjesztő: Kovács ottó ügyvezető igazgató

A képviselő-testületi ülés időpontja: f0|3.július 17. . sz. napirend

Táľry: Javaslat a helyiség béľleti díjak megállapításáról sző|ő 248l2013lVI. l9.) szrámú
képviselő-testületi hatźrozat módosításara, a garázs cé|játa hasznosított helyiségek
bérleti díi mesállap itására vonatkozóan

A napirenďet ayíWzlĺrt ülésen kell tĺáľgyalni, a dĺintés elfogadásźúloz egyszeríĺ/minősített
szav azattobb sé g szfü sé ges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bĺzottság vé|eményezi E
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr
Hatźr ozati i av aslat a bizottsźĘ szźtmár a:

A Vĺĺľoseazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáď Humiínszolgáltatási
Képviselő-testÍiletnek az előteľi es ztés mestźLÍ sy a\ásźLt.

Bizottság javasolja



II. Indokolás

Az onkoľmányzat érdeke, hogy a piaci viszonyokhoz jobban illeszkedo és adott esetben
magasabb bérleti díjon tudjon a kérelmezőkkel megállapodni a magasabb bérleti díj bevétel
éľdekében.

III. Tényállás

A24812013.(VI. 19.) számú képviselő-testületi hattłrozat 8. a) pontja ért'elméhen a gatázs
tevékenysé ghez tartoző szorző 6%o.

A Palota-negyedben elhelyezkedő garázs céljárahasznosított helyiségek esetében e szorzőva|
számított havi bérleti díj osszege (fuggően a helyiség forgalmi értékétől) alacsonyabb, mint a
Palota-negyedben két vagy három napra kifizetendo parkolási díj osszege.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A képviselő-testület đöntése a Magyarorczźą he|yi önkoľmanyzataho| sző|ő 2O1I. évi
CLXXXX. tcirvény 13. $ (1) bekezdés 9. pontjan, a 25. $-án, valamint a lakások és
helyiségek bérletéľe, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló l993.
évi LXXVIII. töľvény 36. $ (2) bekezdésén alapul.

V. Diintés tarta|mának részletes ismeľtetése

Javasoljuk, hogy a 24812013. (vI. I9,) számú határozatának II. fejezet,,A bérleti díj
megáI|apitásáľa vonatkozó szabtiyok,, után lévő 8' a) pontja kerüljön kiegészítésre a
paľkolási zőnában elhelyezkedő garázs cé|jára hasznosított helyiségek esetében egy
minimum béľleti díj megállapitćsáva|.

Javasoljuk e helyiségek esetében a bérleti díjat havonta minimum az adotl parkolási zónában
megállapított óradíj alapján 50 óra parkolási díjnak megfelelő összegben meghatározni annak
fuggvényében, hogy a helyiség hány gépkocsi paľkolásáľa alkalmas.

vI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy az onkormźnyzat a parkolási zőnában elhelyezkeđő garázs cé|jaĺa
hasznosított helyiségek esetében apiaci viszonyokhoz jobban illeszkedo és magasabb béľleti
díjon tudjon megállapodni a kérelmezőkkel. Így az onkormányzat e helyiségek esetében
magasabb bérleti díj bevétellel számolhat.

Ahatáĺozat módosítása fedezetet nem igényel.

A leírtak megvalósulása éľdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a f48l2OI3.
(VI. 19.) szźlmű határozatot módosítani szíveskedjen.

Hatáľozati iavaslat

( . . . ) számú Képviselő -testtileti hatźlr ozal'

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a 24812013. (VI' l9.) számuhatfuozattnak II. fejezet ,,A
béľleti díj megál|apitására vonatkozó szabá|yok,, után lévő 8. a) pontjában a garźtzs
tevékenységre vonatkozó béľleti díj meghatározását az a|ábbi mondattal egészíti ki: ,,A
paľkolási zőnában elhelyezkedo gartĺzs céIjárahasznosított helyiség esetében ahavi bérleti díj
mértéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az adott parkolási zőna 50 őra
parkolási díjának megfelelő ö Sszeg.''
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