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Tisztelt Viárosgazdálkodási és P erlntgyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest -vm. keľtilet, Karácsony Sándor u. 29. szźlm a|atti ingatlant a Budapest Fővĺáros VIII. kerület
Józsefuiárosi onkormanyzat (továbbiakban: onkormányzat) egyéni gęĹocsĹbeállóként hasznosítja, az ingatlanon
34 db gękocsĹbeálló ta|át|ható, amelybĺĺl 26 db gépkocsi-beállóra van érvényes bérleti szerződés.

Azonkormányzat tulajdonát képezó ingatlanon létesített gépkocsi-beállóra bérbevétęli kérelem érkezett.

A kérelmet Tarcali Róbert, a Budapest VIII. kęrület,Káivária tér l8. szźm. a|attitársasbáz közös képviselője
nyújtotta be a Gamma-Epítő Kft megbízásából. Kéľelĺnében előadta, hogy atársasházsikeľrel pźllyźzottkivitelezési
munkákľa, és a kivitelezi5 Gamma-Építő Kft. (üg5rvezető: Szeifert Ferenc) a felújítás idejére .i"'"t''" igénybe venni
a Budapest VIII. kerĹilet, Kaľácsony Sándor ltca29. szźtma|atti telken egy gépkocsĹbeállót előreláthatólag egy
hónapra, mivel a kivitelezési munkrák befejezésének várható időpontja 2016. március 29.

sorszam kérelmező neve ingatlan címe hľsz. elhelyezkedése

I Gamma-Epítő Kft. Karácsonv Sándor u. 29. 35463 telek

A bérleti díj mértéke a20L6. évben 10.000,- Ft + ÁFA/hó/gépkocsĹbeél||ő, ame|y minden év januĺár l-jéve| az
e|őző évi fogyasztői ĺírindex nagyságźwal azonos méľtékben növekszik.

Javasoljuk a Gamma-Építő Kft.-ve|hatźrozott idejű - a béľleti szerződés megkötésétől számított 30 napra szóló -
béľleti szerzódés megkötését a Budapest VIII' kerület, Kaĺácsony Sĺándor l. 29 ' szźtm alatti, 35463 nľsż.-ĺ telken
kialakított gękocsĹbeátlóra 10.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj metlett. A bérleti szerz(5dés megkötésének feltétele 3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá, hogy az egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzoi okiratba foglalásától tekintsen el a Bizotts ág a bér|ěti díj méľtékére
tekintettel.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntés megjlozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik.

m. A diintés célja' pénzügyi hatása

Az onkormányzat szźtmźra a gépkocsĹbeálló bérbeadása előnyös, mivę| az'zal az onkormźnyzat bér|eti díj
bevételhez jut. A béľlőnek ezen tul ktitelessége a bérleti szerződés tarÍa|ma szerint gondoskodni a gépkocsi-beálló
körtili gyomirtásľól, hó eltakarításról, továbbá a gépkocsĹbeálló bérbeađásával visszaszonthatő az i1legális
parkolóhaszrálat. A bérbeadással kapcsolatos dtintés meghozata|afedezetetnem igényel.

fV. Jogszabálý kiiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában á||ó iires telket felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet
béľbeadásának feltételeiről szóló 59/20|l. (xI. 07.) cinkormányzati rendelet (továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1)
bekezdése a|apjźtn az előterjesztés tárgyábian a Varosgazdálkodäsi és PénzĹigyi Bizottság jogosu1t do''t"ĺ. a
Rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján abér|ó 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék męfizétésére kötelezett'

A Rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján aközjegyzői okiratot nem szfüséges elkészíttetni, ha ingyenes
vagy kedvezményes bérbeadásróIvansző, vagy ha a bérleti díj ÁFA nétkiili havi ĺisszege egyébként ."''' ě.i 
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20.000,- Ft-ot.

A bérleti díj mértékének a megállapítása a Rendelet 13. $ (1) bekezdésén, valamint a248/2OI3. (VI. 19.) szźtmí
képviselő-testĺileti hatáĺozatn. fejezet 8. c) pontjan alapul. /
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Fentiek alapjźnkéręm a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meghoani szíveskedjen'

HÄTÁRoZATI JAVASLAT

.......l....(....) sztlmiVarosgazdálkodásiésPé:nnlgyibizottság1határozat:

A Városgazdálkodási és PenzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzáĘára| a Budapest VItr. kerĹilet, Karácsony Sríndor utca 29. sztlm aIatti, 35463 hľsz.-ú telken kialakított
egy darub gękocsĹbeáltó bérbeadásźlhoz a Gamma-Építő Kft. részéte,határozott időre _ a bérleti szerződés
mogkötésétől szrímított 30 napľa szóló - 10.oo0,- Ft/lró + Áľł bérl"ti tlíj i}sszcgerl

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatő
Határidő: 2016. marcius 7.

2. felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t az 1.) pont szerinti bérleti szerződés megkötésére, amely
hatáLyba lépésének feltétele, az onkormźnyzat tulajdoĺrában álló iires telkek, felépftméňyes ingatlanok,
gękocsĹbeállók és dologbéľletek bérbeadásának feltételeirőI szóló 59l20|l. (xI'07.) ĺinkornrĺányzatirende1et
13. $ (2) bekezdése a|apjáĺ3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatő
Határidő: 2016. mźlrcius 1 5.

3. az I.) pont szerinti bérleti szerzódés megkötése esetén, az onkoľmányzat tulajdonában á||ő üľes te|kek,
felépítményes ingatlanok, gepkocsi-beállók és dotogbéľletek bérbeadásának félteteleirol sző|ő 59/20II.
(xI.07.) önkoľmányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapjźneltekint az egyo|dalűkötelezettségvállaló
nyilatkozat kozjegyzłSi okiratba foglalásától a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatő
Határidő: 2016. mĺáľcius 7.

A đöntés végrehajtását végzó szervezeti erység: Józsefuĺáľosi GazdálkodźsiKözpoĺtZrt.
A lakosság széles körét érintó döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjára
nem indokolt hirdetótáblán honlapon

Budapest, 2016. március 1.

igazgatőság elnöke
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