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Tárgy: Javas|at gépkocsi-beálIó béľbeadására

E|oterjeszto:Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zľt.. Faľkas ors vagyongazdá|kodási igaz,galó
Készítette: DraveÍz Réka referens
A napirendet nyilvános ü|ésen kelI tárgya|ni.
A dĺjntés elfogadásá|ro z egy szeríJ, szavazattöbbség sztikséges.

Tisztelt Y árosgazdá|kodási és Pénzügyi Bi zottság!

I. Tényá||ás és a dtĺntés taľtalmának rész|etes ismeľtetése

A Budapest VIII. kerüIet, József u' 4]. szám alatti ingatlant a Budapest Fováros Vlll' keľĹilet Józsefvárosi
onkormányzat (továbbiakban: onkormányzat) egyéni gépkocsi-beállóként hasznosítja, az ingat|anon l9 db
gépkocsi-beá||őta|á|hatő' ame|yből 7 db gépkocsi-beál|óra van éľvényes bér|eti szerződés'

'ilDbéľbevételikére1metnyújtottbeafentiingat|anonkia|akítoĺegydaľabgépkocsi.beál|ó
vonatkozĺásában.

A bérleti díj méľtéke a2016. évben l0.000,- Ft + nrĺ ĺhdlgepkocsi-beálló, ame|y minden év január 1-jéve| az
e|óző évi fogyasztói árindex nagyságával azo|.los nléľtékben növekszik.

Javasoljuk|!pa|határozat|an idejű béľletĺ szerzodés megkötését a Budapest V|lI. kerü|et, Jőzsef u,47.
száln a|atti,35159 hrsz.-ú |akőház udvarán kialakított gépkocsi-beál|óľa, 30 napos felmondási idove| I0.000,- Ft +

Ápano bérleti díj mellett. A bérleti szerzodés megkötésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfe|elo
összegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá, hogy a Bizottság az egyoldalú köte|ezettségvállaló nyiIatkozat
közjegyzi5i okiratba foglalásától tekintsen e| a bér|eti díj mértékéľe tekintettel.

Kérelmezőnek a bérbeadő szervęzeÍtel szemben bér|ettel és ahhoz kapcso|ódó díjakkal összefüggo, |ejárÍ'tartozása
nincs.

II. A beterjesztés indoka

Az eloterjesztéssel kapcsolatos döntés meghozata|a a Tiszte|t Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

Az onkormányzat számára a gépkocsi-beálló bérbeadasa előnycis, mive| azza| az onkormányzat bér|eti díj
bevételhez jut. A bér|őnek ezen túl kĺjtelessége a bér|eti szerződés tarta|ma szerint gondoskodni a gépkocsi-beá|ló
köľüli ryomiĺtasról, hó eltakarítasról, továbbá a gépkocsi-beá||ó bérbeadasáva| visszaszorítható az illegális
parkolóhasmá|at. A bérbeadassa| kapcso|atos dtintés meghozata|a fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és do|ogbér|et
bérbeadásának feltételeiről szó|ó 59/201l. (XI. 07.) onkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (l)
bekezdése a|apján az e|őterjesńés tárgyában a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosu|t dönteni. A
Rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a bér|o 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo óvadék megÍ.izetésére kĺjte|ezett.

A Rende|et I5. s (4) bekezdés a) pontja a|apján aközjegyzői okiratot nem szükséges elkészíftetni, ha ingyenes
vagy kedvezményes bérbeadásról van szó, vagy ha a bérleti díj AFA nélküli havi cisszege egyébként sem éri e| a
20.000,- Ft-ot.

A bér|eti díj méftékének a megállapítźsa a Rendelet l3. $ (l) bekezdésén, valamint a24812013. (Vr. l9.) szĺmú
képviselő-testtileti hatarozatII. fejezet 8. c) pontján alapul'

Fentiek a|apján kérem a Tisfe|t Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.
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HATÁRoZATI JAVASLAI'

.. .'. ..l .' .' (. . ..) számű Városgazdá| kodás i és PénzĹigy i bizottsági |la|ál.oza|,,

A Városgazdálkodási és PénzÜgyi Bízottság úgy dönt, hogy

l. hozztĄáru| a Budapest VIll. kerijlet, József u.4,7. szán a|atĺi, 35l59 hľsz..ú |akóház udvarán kialakĺtott
gépkocsi-beálló bérbeadásáhozerészére,|.latározat|an időľe,30 napos fe|nlondási idővel l0'000,-
Ft + 4p4 mértéke/hó bér|eti díj mellett.

Felelős: Józsefiĺárosi Gazdá|kodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgató
Határidő: 2016. ápri|is 25.

2. felkéri a Józsefizárosi cazdá|kodási Kozpont Zrt..-t az | ') pont szeľinti béľleti szerződés megkötésére, ame|y
hatá|yba lépésének fe|tétele, az onkormányzat tulajdonában álló Üres te|kek, fe|építményes ingatlanok,
gépkocsi-beáI|ók és do|ogbérletek bérbeadásának fe|tételeiről szó|ó 59/20| l. (X|.07.) Činkoľmányzati rende|et
13. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatő
Határiclő: 20 l 6. május 30.

3. az 1.) pont szerinti bérleti szeľzódés megkötése esetén, az onkormányzat tulajdonában á||ó Íjľes te|kek,
fe|építményes ingatlanok, gépkocsi-beá||ók és dologbér|etek bérbeadásának feItételeĺľoI szóIó 59l20||.
(XI.07.) önkormányzati rendelet l5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint azegyo|da|ú kötelezettségvál|a|ó
nyi|atkozatkózjegyzői okiratba foglalásától a béľleti díj mértékére tekintettel'

Felelős: Józsefviáĺosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodasi igazgatő
Határidő: f01 6. źtpri|is 25.

A dontés végrehajtását végzó szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zĺ.
A lakosság széles körét érintő dtjntések esetén iavasIata akozzétéÍe| módjára
nem indokolt hiľdetotáb|án honlaoon

Budapest, 20l 6. április l 9'
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