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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. TényáIlás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIII' kertilet, Futó utca 5.9. szám alatti, 35578 hľsz.-ú telekingatlant a Budapest

Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkotmźnyzat (a továbbiakban: onkoľmanyzat) egyéni
gépkocsi-beállóként hasznosítja. Az ingat|anon 42 db gépkocsi-beálló ta|á|batő, amelyből 40

db gépkocsi-beállóra van érvényes bérleti szerződése az onkoľm ányzatnak.

HPC Group Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 6. 6. emelet2., Cégsegyzékszźm:01.09-
t80672) ügyvezetője Kis Noémi Anita 2016. augusztus l5-én kérelmet nyrijtott be a fenti
ingatlanon kialakított egy daľab gépkocsi-beálló bérbevételére. A paľkolásra vonatkozó
kérelmét azza| indokolta, hogy az á|ta|a képviselt HPC Group Kft. a Budapest VIII' keľiilet,
Futó utca. 6. szźtm a|atti ingatlanon belüli társashźzban béľelt ki iroda helyiséget'

Kérelmezőnek az onkormányzatta| és a bérbeadó szervezette| szemben bérlettel és ahhoz
kapcsolódó díj akkal cisszefüggő, |ejćrt tartozása nincs.

A bérleti díj méľtékének a megá||apitźĺsára az onkormanyzat iiajdonában álló tiľęs telkek,

felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľlet béľbeadásanak feltételeiről szóló
59l2OI1' (XI.07.) szźmtl cinkoľmrányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. $ (1)

bekezdése, valamint a24812013. (VI. 19.) számu képviselő-testĹileti határozat II. fejezet 8. c)
pontja a|9uán keľül sor. A fentiekľe tekintettel a bérleti díj méľtéke a20l5. évben 10.000'-
Ft/hó + ÁEa,lgeptocsi-beá1ló, amely évente azinflácíő méľtékével növekszik.

Az opten Cégnyilvlĺntartásból megállapítható, hogy a HPC Group Kft. a nemzeti vagyonľól
sző|ő2011. évi CXCVI. tcirvény 3.$ (1) bekezdésének 1. pontja szeńnt át|áthatő szeľvezetnek
minősül' ellene végrehajtás-, csőd. és felszámolási eljaľás nincs folyamatban, tiĺľsasági adó

bevallási kötelezettségének 20|4. és 20l5. évben eleget tett.

Javasoljuk a HPC Gľoup Kft. kéľelmezove|hatfuozat|an idejri béľleti szerzódés megkötését

a Budapest VIII. keľület, Futó utca. 5.9. szźtma|atti,35578 hĺsz..ú, 100%.os önkoľmanyzati
tulajdonban lévő épület belső udvaĺán kialakított gépkocsi-beállóhelyľe, 30 napos felmondási
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