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A napirendet nýlvĺĺnos ülésen kelltáĺgyďni.
A döntés elfo gadĺásĺához egyszerÍĺ szav azattobbség sziikséges.

Tĺsztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIIL keriilet, Béľkocsis u. 32. szĺím ďatti, 34791 hľsz.-ú telekingatlant a
Budapest Fővaľos VIII. kerĺilet Józsefuáĺosi Önkormanyzat (atovźbbiakban: onkormáľryzat)
egyéni gépkocsĹbeallóként haszľrosítja. Az ngat|anon 25 db gépkocsi-beálló találhatő,
amelyből 2 db gépkocsĹbaílló jelenleg tĺľes.

magĺínszemély (HB-259/20I7)2017. ápľilis 03-án kérelmet nyújtott be a
fenti ingatlanon kiďakított 1 db gépkocsibeálló bérbevételéľe.

Kéľelmezőnek a bérbeadó szervezettel szemben berlettel és ahhoz kapcsolódó díjakkal
összefiiggő, |ej árt tm|'ĺ;lzása nincs.

A bérleti díj méľtékének megfllapitása az onkomĺányzat tlilajdonában álló iires telket
felépítĺrényes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbéľlet bérbeadasrínak feltételeiről szóló
59ĺ201l. CXI. 07.) Činkormźnyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. $ (1) bekezdéséą
valamint a 248|2013. (vI. 19.) szamú képviselő.testĺileti hatáĺozat II. fejezet 8. c) pontjrĺn
ďaput. Tekintettel eľrę a bérleti díj méľtéke a2O|7. évben 10.000,- Ft/hó + ÁFaĺgepkocsi-
beálló, amely minden év januaĺ l.jével az ę|őzó évi fogyasztói arindex nagyságával azonos
mértékben növekszik'

Javasoljuk (IB-259/20Í7) kéľelmezővel hatfuozatlan idejiĺ bérleti
sz-eruődés megkötését a Budapest V[II. keľÍilet, Bérkocsis u.32, szźtm a|atti,34791hrsz.-q
épiĺlet belső udvaľrĺn kialakított,7. számlri gépkocsi.beállóľa, 30 napos felmondási idővel
10.000,. Ft/hó béľleti díj + ÁFA összeg megfizetése mellett.

A bérleti szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegiĺ
óvadék megfizetése, és vďamint az egyo|dalú ktitelezettségvállalási nyilatkozat közjegyzői
okiratba töľténő foglalĺásanak kötelezettsége.
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II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskörébe taľtozik.

nI. A điintés célja' pénziiryĺ hatĺĺsa

Az onkormĺnyzat szźlmfua a gépkocsiberilló béľbeadasa előnyös, mivel azza| az
onkormrányzat bérleti díj bevételhez jut. A béľlőnek ezen túl kötelessége a bérleti szeruodés
taľtalma szerint gondoskodni a gépkocsibęálló köriili gyomiľtásról, hó eltakaríĺĺsról, továbbá
a gépkocsibeĺílló bérbeadźsźwal- visszaszoľíthatô azillegális parkoló hasznźůat.

A bérbeadassal kapcsolatos döntés meghozatal a feđezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése alapjĺĺn a Képviselő-testÍilet - önkormĺínyzati bérbeadói
döntésre - a Váľosgazdélkodasi és PénzĹigyi Bizottságot jogosítja fel. A Rendelet 13. $ (2)
bekezdése alapjan a béľlő 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetéséľe
kötelezett.

A Renđelet 15. $ (4) bekezdése alapjĺĺn, a bérleti szeľződés megkötését követően a bérlőnek
közjegyző előtt egyoldalű tartozáselismerő nyilatkozatot kell alźńmja. Ebben tudomásul
veszi, illewe kötelezi magát aľrą hogy amennyiben a béľleti jogviszonya a bérbeadó łáltal

felmondrásra keľĹil, vagy az lejráľ, el kell hagynia a béľleményl. Ezen túl kötęlezi magźú aĺra,
hogy a bérleti jogviszonyból mindenkoľ fennálló tartozás méľtékére elfogadja a béľbeadó
nyilvantaľtasai a|apjan késziilt, közjegyzői okiľatba foglalt ténytanúsítvanyt. A bérleti
szerződés haüílybalépésének feltétele a közjegyzői okirat elkészítése, amelyľe a béľleti
szerződésben utalni kell.

Az onkoĺnĺínyzat fulajdonában á|Ió iiľes telkek, felépítĺnényes ingatlanok, gépkocsĹbeállók
és dologbérlet béľbeadĺísának feltételeiľől sző|ó 59ĺ2011. (XI.07.) hatfuozat 15. $.4.
bekezdésben foglaltak éľtelmében értékesítésre kijelölt ingatĺanban lévő bérlemény esetén a
közjegyzői okirat elkészítése a béľleti sz.erződés hatalyba|épésének feltétele, ez a[őI a
Városgazdálkodĺási és PénzĹigyi BizottsĘ sem adhat felmentést.

A béľleti díj mértékének megallapítősaaRendelet 13. $ (1) bekezdésén, valamint a248l20l3.
(VI. 19.) számú képviselő-testiileti hatźroratll. fejezet 8. c) pontján alapul.

Fentiek ďapjĺán kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését
meghozní szíveskedjen.

HÁ.TÁRoZATI JAVASLAT

......./2017. (IV.26.) számú Varosgazdálkodási és Pénzügyi bizottslĘi hatfuozat..

A Viáĺosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottsĺfu úgy dönt, hogy

1. hozzäjáru| a Budapest VIII. kerĹilet, Bérkocsis u. 32. szám a|atti, 3479I hľsz..ú
telekingatlanon kiďakított 7. szńmű gépkocsĹbeáIló béľbeadásźůloz
(HB-259ĺ2017) magánszemély tészére,hatźltozatlan időre, 30 napos felĺnondási idövel
10.000'. Ft/hó bérleti díj + AFA összeg megallapítása mellett.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kii4pont Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatő
Határidő: 20|7 . álpĺillis 26.



2. felkéľi a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatfuozat 1. pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amely l:o;tźiyba lépésének feltétele, az Önkoľmĺínyzat
tulajdonában álló iires telkek, felépítményes ingatlanot gépkocsi-beállók és
dologbéľletek bérbeadasanak feltételeiĺíl szóló 5912071. (XI. 07.) önkormőnyzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése ďapjan 3 havi bruttó béľleti diinak megfelelő összegű
óvadék megfizetése, vďamint az egyoldďú kötelezettségvállďási nýlatkozat
közjegyzői okiľatba történő foglalĺásának ktitelezettsége.

Felelős: Józsefváľosi Gazd.ílkodrĺsi Kozpont Zrt,vagyoĺgazdálkodĺási igazgató
Hatáľidő: 20l7. május 3 1.

A döntés végľehajüásáúvégző szervezeti egység: Józsefuĺárosi GazdálkodźsíKözpontZrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjĺíra
nem indokolt hirđetőtáblán honlapon

Budapest, 2017 . ápnlis 20.
a?
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Bozsik lśtván Péteľ
v agy ongazdźł|kodrási igazgatő

KÉszÍľpľľe: JozsppvÁRosl GAzDÁLKoDÁsI KÖzpoNľ Znľ.
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