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ELOTERJESZTES
A Y árosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság iol s' augusztus 22-ei ij|ésére

Tárgy: Javaslat gépkocsi beáIIó béľbeadásáľa

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Kclzpont Zr1., Farkas ors vagyongazdálkodásiigazgato
Készítette: Molnar Atti|ané referens

{ 1aľirendet nyilvĺĺnos ülésen kell tĺíľgyalni.
A dcinté s el fo gadás ah o z e gy szeríi szav-azattobb s é g szfü s é ge s.

Tisztelt Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIIás és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése
A Budapest VIII' keriilet, József u. 47. szám a|atti,35159 hľsz.-ú, 100%-os önkormányzatitulajdonban lévő épüIet belső udvaľát a Budapest páv,ĺĺos VIII. kenilet Józsefuárosionkormányzat (atołábbiakban: onkoľmĺĺnyzat) elyéni glpkocsi beállóként hasznosítja. Azudvaron 19 db gépkocsi-beállóhely ta!á\hak, á^,ävial ].l"nl.g 11 db gépkocsi-beállóhely

- 

magánszemé|y (GK-229/2O16)
alatü udvaľon kialakított 1 daľab gépkocsí-beállóhelý
aj źnlatot nem tarta\maz.

kérelmet nyujtott be a megjelölt cím
bérbevételére. A kéľelem bérleti díj

A bérleti díj mértéke a2015. évben 10.000,- Ft/hó + Áreĺgeptocsi-beáIlóhely, amely mindenév januáľ 1-jével az e|őző évi fogyasztói ĺĺľíndex n 
^ei'iekaazonos méľtékben növekszik.

ffi?.."'l|.:Ť"ffi Í;:;|#"í,E!:#":łľŕ-,jlilĺff Ľ::|,'ffi ä'"i.*;cĺnkormányzati tulajdonban lévő épület belső udvarĺn t<ĺalatított 13. számrĺ gépkocsĹbeáIlóhelyre, 30 napos felmondási idővel 10.000,- eĺno 'íŕä už.j.,ĺ-äĺ"írellett. A bérletiszeruődés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegrĺ óvadékmegfizetése. Javasoljuk továbbá, hogy a Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a béľleti

:ť'-T,.#"ää:'T'TäTtteI 
tekints en előzegyoldalú kötelezetts égvá||a|őÁyilatl.o,atkazjegyzoi

II. A beterjesztés indoka
A gépkocsi-beáltóhely bérbeadásźúlozbérbeadcii dĺjntés szĺikséges, amely d<intés meghozatalaaTisztelt Bizottság hatásköľéb e tartozik.
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III. A diintés cé|ja, pénzĺigyi hatása
Az' Önkormányzat számára a gépkocsi-beáIlóhely bérbeadása előnyös' mert ezzęI azonkormĺínyzatbér|eti dlj bevéten"źi"t. A béľIőneŕ ezentil|kcĺtelessége a bérleti szeruodéstarta|ma szerint gondoskodni a gépkocsi-beállóhely kcĺnili gyomitásróI, hó e]takarításľóI,továbbá a gépkocsi-beállóhely béňeadásával visszaszo rítiatő az, i|iegá|isparkoló haszná|at.
A b érb eadással kapcso lato s dcintés meghoza ta?a fedezetet nem i gényel.
IV. Jogszabályi ktiľnyezet
Az onkoľmźłnyzat tulajdonában álló riľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállókés dologbéľlet bérbeadásának feltételeirő l.uai śgizóii.^?xl. 07) önkoľ mányzatiľendelet (atovábbiakban: Rendelet) 2, $ (1) beke.zdése a|apjén, u lłepui,"íotesttilet ]<inkormĺínyzati
bérbeadói dĺjntésľe - a Varośg*aalroaa,l es penzriÁyi eĺ'ottsagot jogosítja fel. A Rendelet13. $ (2) bekezdése alapjáń a bérlő 3 havi uřutto bérleti dĺ';a-.-"gfelelő óvadékmegfi zetéséľe kötelezett.

A Rendelet i5. $ (+) b2k97dése alapjan, a béľleti szerzod,ésmegkötését k<jvetően a béľlőnekkozjegyző előtt egyol d.alu taľtozaseľsmero nyilatkozatot kell a!áímia. Ebben tudomásulveszi, illetve kĺitelezi magá! aľra, hogy amennyiben a béľleti jogviszony a a bérbeadő á|ta|felmondásľa keľĺil, uały az \ejáĺ, eI täil nagyniá a beľlemJ nyt. Ezentúl k<itelez i magźlt arĺa,hogy a béľleti jogviszonyból mindenkor fennálló tartozás mértékéľe elfogadja a béľbeadónyilvántaľtásai a|apJ,án. |éYüł, kozjegyzői.okiratba foglalt ténytanúsítványt. A béľletiszerződés hatá|yba|épésének feltetelě i ko,i"gy,ői okirat elkészítése, amelyre a béľletiszerző désben utalni kell.

A. Rendelel ls. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján a kozjiegyzői okiratot nem szükségeselkészíttetni, ha ingyenes vagy kedvezményes béibeadásról van sző, vagyha a bérleti díj ÁFAnélküli havi összege egyébként sem éri el a 20.000.- Ft-ot.
A aérleti díj méľtékének a megállapít ása a Rendelet
248 /20 I 3 . (VI. l 9. ) számu képvi sel őtóstĹileti határ ozat II.
Fentiek alapjm kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy
meghozni szíveskedj en.

13. $ (1) bekezdésén, valamint a
fejezet 8. c) pontján alapul.

a kérelemmel kapcsolatos d<jntését

Határozati javaslat

...év(...... hó.....'...nap) szánĹlYáĺosgazdálkodási ésPénzÍ1gyibizottságihatározat:

AYátosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy
1' 

::ľy::|j-u|1,iľľ,vlr{.'k9ľiilet, Jrízsef u. 47. szám alatti,35|5ghľsz.-ú, t00%-os, rvvlo-us

;5?äľľ*:'.J::aj,donban.]8ĺlĽ!]gt belső udvałán kialakított 13. számu gépkocsi-beállóhely bérbeadásához magánszemély (GK-229 1201 6)
10.000,. Ftĺnó + Áľĺ, bérleti díjmellett.
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Felelős: Jőzsefuátosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőHatátidó : 20 I 6, augusztus 22.



2. felkéľi a Jőzsetvárosi Gazdátkodási Központ Zrt-t az 1.) pont szerinti béľleti szerződésmegkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele, noev á;' 6Äi",-,i"vi^, tulajdonábanálIő iires telkek, felépítméný.'-^,iT1fl*.ot,, lepl.o..i-beállók e, dologbérletekbérbeadásának feltételeir8l szóló 59?úl. ĺxl.ol! bnkormányzati rend'elet 13. $ (2)bekezdése alapjan 3 havi bľuttó bérleti díj".k ;"éfelelő összegű óvadék megfizetését
v á|Ialja a leendő béľIő.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. vagyongazdálkodásí igazgatőHatĺáľidő: 2016. szeptembeľ 30.

3. az 7.) pont szerinti bérleti szerződés megkcitése esetén, az onkormányzattulajdonábanálIő ĺires telkek, 
. 
felépítményes 

,^ 
inlatlanok, geptocsĺ-teállók és dologbéľIetbérbeadásának feltételeirői szóló 59./2011. {xI.07.).cinko.mányzati ren_d,elet 15. $ (4)bekezdés a) pontja alapjan eltekint aZ egyolaálĺ kötelęzettségváltaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától a bérleti al.; měĺtetore tekintettel.

Felelős: Józsefvĺĺrosi Gazdálkodási Kĺizp ontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőHatáridő : 201 6. augusztus 22.

A dĺjntés végľehajtásźúvégző szervezetiegység: Iőzsefvfuosi Gazdálkodási Közpo ntZrt.A lakosság széles körét éľintő dcintések esetén javaslata a kijzzététe| mődjáranem indokolt hirdetőtáblán honlapon '/

Budapest, 2016. augusztus 16.
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