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Előterjesao: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,Farkas ors ,,agyongazdáLkođási igazgatő
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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyaĺni.
A döntés e lfo gadásáli oz e gy szeru szav azattobbsé g szü ksé ges.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése

1. A Budapest VIII. kenilet, Bauer Sándor u. 9. szám alattí, 35If9 hĺsz.-ri lakóingatlan udvarát a

Budapest Fováros VIII. keľĹilet Józsefváľosi onkoľnráIlyzat (továbbiakban: onkonnányzat) egyéni
gépkocsi beállóként hasznosítja. Az ingatlanon 30 db gépkocsi-beĺĺlló található, arnelybol 25 db
gépkocsi-beállóra van érvényes béľleti szeľzodés.

magánszemély kérelmet nýjtott be a fenti ingatlanon kialakított egy darab
gépkocsi-beálló bérbevételére.

2. A Budapest VIII. keriilet, Bérkocsis u. 32, szám aIatti, 3479I hľsz.-ú telekin$atíant a Budapest
Fováľos VIII. keľÍjlet Józsefuárosi onkorInányzat (továbbiakban: onkonnányzat) egyéni
gépkocsi-beállóként hasznosítja, az ingatlanon 25 db gépkocsi-beálló található, amelyből 22 db
gépkocsi-beállóra valr érvényes béľ|eti szeľződés.

-tnagánszemély 

kérelrnet nyújtott be a fenti ingatlanon kialakított egy darab gépkocsi-
beálló béľbevételéľe.

A bérleti díj rnéĺéke afO|6. évben 10.000,- Ft + AFA/hó/gépkocsi-beál1ó, amely minden év január 1-

jéve| aze|ózó évi fogyasztói áľindex nagyságával azonos métékben növekszik.

Javasoljuk kéľelmezőveI hatfuozat|an idejű bérleti szeľzódés megkotését a
Budapest VIII. kenilet, Baueľ Sándor u. 9. szám alattí,35129 lrrsz.-ú lakóingatlan udvarán kialakított
gépkocsi beállóľa, 30 napos fe|mondási idővel 10.000,- Ft + AFA/hó bérleti díj mellett. A bérletí
szerződés megkötésének feltétele 3 |ravi bľuttó béľleti díjnak megfelelo összegű óvadék megfizetése.
Javasoljuk továbbá, hogy a Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a bérleti díj mértékére
tekintettel, tekintsen eL az egyo|dalú kötelezettségvállaló nyíIatkozatközjegyzői okiratba foglalásától.

Javasoljuk-}éľellnezovelhatározat|anidejűbéľletiszerződésmegkötésétaBudapest
VIII. kerület, Bérkocsis u.3f . szám alatti,34,79I hrsz.-ú telekingatlanon kialakított gépkocsi-beállóra,
30 napos felmondási idővel l0.000,- Ft + AFA/hó béľleti díj mellett. A béľleti szeľzodés
megkötésének feltétele 3 havi bruttó béľleti dijnak nregfelelő osszegĺĺ óvadék megfizetése. Javasoljuk
továbbá, hogy a Yźlrosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság a béľleti díj mértékére tekintettel, tekintsen
el az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától.

Kérelmezoknek a bérbeadó szeľvezettel szemben bérlettel és ahlioz kapcso|ódó díjakkal összefiiggő,
Iejárt tartozásuk nincs.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntés ĺneg|lozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozLk.
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III. A döntés célja, pénztigyi hatása

Az onkormányzat számára a gépkocsi-beálló béľbeadása e|onyös, mive| azza| az onkoľnrálryzat
bérleti díj bevétellrez jut. A bérlonek ezen túl kotelessége a bérleti szerződés taftalma szeľint
gondoskodni a gépkocsi-beálló körüli gyomirtásról, hó eltakarításról, továbbá a gépkocsi beálló
bérbeacĺásávai visszaszorítható az iilegáiis parkoióhaszĺráiat. R béľbeaciással kapcsoiatos cĺontés
meghozatal a fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló íires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-béállók és
do|ogbérlet béľbeadásának feltételeiről szóló 5912011. (XI. 07 .) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2 $ (l) bekezdése a|apján, a Képviselo-testület - önkormányzati bérbeadói
döntésre - a Városgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel. A Rendelet 13. $ (2) bekezdése
alapján a bérlő 3 havi bruttó bérleti díjnak megfe|elő óvadék megfizetéséľe kötelezett.

A Rerrdelet 15. $ (4) bekezdése alapján, a bérleti szerződés megkötését követően a béľlőrrek
kozjegyző elott egyoldalú taftozáselismeľő nyilatkozatot kell aláíľnia. Ebben tudomásul veszi, illetve
kötelezi magát arra, hogy amennyiben a béľleti jogviszorrya a bérbeadó által felmondásra keriil, vagy
az l'ejár, el kell hagynia a bérleményt. Ezen túl kötelezi magát arra, hogy a bérleti jogviszonyból
mindenkor fennálló tartozás mértékére elfogadja a bérbeadó nyilvántartásai alapján készült,
kozjegyzői okiratba foglalt ténýanúsítvárryt. A béľleti szeI.ződés hatálybalépésének féltétele a
közjegyzői okiľat elkészítése, amelyre a béľleti szeľzodésben utalni kel|.

A Rendelet 15. $ (4) bekezdés a) ponda alapján aközjegyzői okiľatot nem
ingyenes vagy kedvezmétryes bérbeadásról van szó, vagy ha a bérleti díj
egyébként sem éri el a 20.000,- Ft-ot.

A bérlęti díj mér1ékének a megáliapítása a Rendelet 13. $ (l) bekezdésén,
l9.) szálnĹr képviselotestrileti határozatII. fejezet 8. c) pondán alapul.

Fentiek alapjári kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéreleľrrrnel kapcsolatos döntését meglrozni
szíveskedjen.

řIATÁRoZATI JAVASLAT

... .. ..l . . (. .) szárnú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. hozzájáruI a Budapest VIII. kerület, Baueľ Sándor u.9. szám alatti,35129 hrsz.-ú lakóingatlan
udvaránkialakítottgépkocsi-beá1lóbérbeadá'áho'Eészére,lratáľozat|anidore,
30 napos felmondási idővel 10.000'- Ft + AFA + inflácíó mértéke/hó bérleti díj mellett.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyol-lgazdálkodási igazgató
Határidő: 20l 6. rnájus 30.

2. felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpollt Zrt..-t az 1.) pont szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amely hatályba lépésének feltétele, az onkormányzat tulajdonában á1ló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľletek bérbeadásának fe|tételeiľol szó|ó
5912011. (XI'07.) önkonnányzati rendelet l3. $ (2) bekezdése alapján 3llavi bruttó bérleti díjnak
megfe|elo összegű óvadék megf,rzetése.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyollgazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2016. jťrnius 30.

3. az 1.) pont szerinti bérleti szeľződés megkĺitése esetén, az onkományzat tulajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beá|lók és dologbéľletek bérbeadásának feltételeiľol
szolő 59l20l1. (XI.07.) onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú k<itelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj méftékére
tekintettel.

szükséges elkészíttetni, lra
AFA né]küIi havi összege

valamint a 24812013. (YI.



Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgaÍő
Határidő: 20l6. május 30.

4. hozzájáru| a Budapest VIII. kerütet, Bérkocsis u. 3f. szám alattí, 3479I hĺsz.-ú telekingatlanon
kialakított gépkocsi-beálló béľbeadtsźlhozĺIDészére, határozat|an időre, 30 napos

felmondási idovei 1Ü.000,- Fi + ÁFÄ + irrfláció rrrértékeihó bérieti cĺíj nieiiett.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20l6. május 30.

5. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a 4.) pont szerinti bér|eti szerződés
megkotésére, amely hatáIyba lépésének feltétele, az onkormányzat tulajdonában á1ló üręs tęlkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és doĺogbéľletek bérbeadásának feltételeiről szóló
59lf0I1. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnák
megfelelo összegri óvadék megftzetése.

Felelős: JózseÍVáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyollgazdálkodási igazgatő
Hatáľido: 2016. június 30.

6, a 4') pont szeľinti bér|eti szerződés nregkotése esetén. az onkoľmányzat tulajdonában álló Ĺiľes

telkek, f-elépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől
szoIő 5912011' (XI.07.) önkormányzati rendelet l5. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint az
egyoldalĹl kötelezettségvállaló nyilatkozat kozjegyzői okiľatba foglalásátó| a béľleti díj méľtékéľe

tekintettel. - -
Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyotlgazdá1kodási igazgato
Határidő: 20l6. május 30.

A döntés végľehajtását.végző szeľvęzeti egység: Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zr1.

A lakosság széles köľét éľintő clöntések esętén javaslata a kozzététe| módjáľa
nern indokolt lriľdetőtáblán honlapon

f0|6. május24
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