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Tisztelt ľáros gazdólkodási és Pénziigli Bizo ttság !

Az Önkormáĺyzat tulajdonát képező ingatlanon létesített gépkocsi-beállókĺa az aLábbi bérbevételi

kérelmek érkeztek.

A bérlęti díj mértéke afOI3. évben 6.368,- Ft + Áfďhó gépkocsĹbeálló. Javasoljuk, hogy a bérletí

szerződés hatźrozat|an időre, 30 napos felmondási idővel kerüljön megkĺitésre.

łz onkormányzat tulajdonában á1ló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérletek béľbeadásának feltételeiľol szóló 59l20I1. (xI.07.) számű onkormányzati ľendelet 2. $

(1) bekezdése alapján az e|őterjesztés tźrrgythan a Bizottság jogosult đönteni. A ręndelet 13. $ (2)

bekezdése aIapján a béľlőjelöltek 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére

kötelezettek. Javasoljuk, hogy a 15. $ () a.) pontja a|apjźnakozjegyzo előtt tett egyoldalú tartozás

elismerő nyilatkozatok megtételétől tekintsen el, mivel a bérleti díjak nem érik el a 20.000'. Ft-ot. A
bérleti díj méľtékének a megá|Iapítźlsa az 5912011. (xI. 07.) önkormányzati rendelet 13. $ (1)

bekezdésén, valamint aff4l\Olf. (VII.05.) számű képviselo-testületi határozat II' fejezet 8. c) pontján

alapul.

A Budapest VIII., Bezerédi l. 6. szám alatti lakóépülęt udvarán 20 db gépkocsĹbeá||ő találhatő,

amelyből 2 db gépkocsi-beállóľa van érvényes bérleti szeľzodés.
A Budapest VIII., Futó u.5-7-9. szám a|atti telken 43 db gépkocsĹbeálló található, amelybő| 29 db

gépkoc si-be á||őr a v an érvényes bérleti szerződés.

A gépkocsi-beálló bérbęadásával az onkormáĺyzat béľleti díj bevételhez jut, a béľlőknek ezen tű|

kotelóssége a bérleti szerződés taľtalma szeľint gondoskodni a gépkocsi-beálló körtilí gyomirtásról, hó

eltakaľításľól, továbbá a garázsokbérbeadásával visszaszorítható azĹ|Iegźiis parkoló haszĺźiat.

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozatala fedęzetet nem igényel'

Fentíek alapjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

.......lf0|3. (II.4.) szĺ{mú Váľosgazdátkodási és Pénzügyi bizottsági határozatz

A' Y árosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélvezi Lengyel Ág''es részére határozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a

Budapest VIII.' Bezerédi u. 6. szźlm a7atti 34653 hĺsz-ú lakóépiilet udvarán kialakított 16.

soľszámú gépkocsĹbeá\Ióra,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + ĺ.fa berletĺ dĺi

mellett.

UC
\ ..'.. S/..'..s2. napirend

SOTSZAM kérelmező neve hrsz insatlan címe sorszam elhelyezkedése

1 Lengyel Agnes 34653 Bezerédi u. 6. T6 lakóéoĺilet udvara

2 Tńosó Gábor 3557611 Futó u. 5-7-9. 39 telek

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



f. Az 59l2OI1. (XI.o7.) számú onkormányzati rendelęt 13. $ (2) bekezdése alapján a béľleti
szęrződés hatäIyba |épésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése

3. Az 59l2}t1. (XI.07.) számll onkormányzati rendelęt 15. $ (4) a') pontja a|apján ę|tekinÍ az
egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Felelos: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hatóľidő: 2013. február 1l.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

......./f013. (II.4.) számú Yárosgazdáltkođási és Pénzügyĺ bĺzottságĺ hatáľozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy
1. eneedélyęzi Tripsó Gáboľ ľészéľe határozat|an idejtĺ béľleti szerzódés megkötését a Budapest

VIII', Futó ll. 5-7-9. szám a|atti 35576lI hľsz-ú telek udvarán kialakított 39. sorszámú
gépkocsĹbe á||őra,30 napos felmondási idovel 6.368,- Ft/hó + łľa berletĺ díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (xI.07.) számí onkormányzati ľendelet 13. $ (2)bekezdése alapján a bérleti
szerzodéshatá|yba lépésének feltétele 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése.

3. Az 59lfOI1. (xI.07.) számu onkormányzati rendelęt 15. $ (4) a.) pontja a|apjźln eltekint az

egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiľatba foglalásától, a béľleti díj
mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. fębruár i1'
A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa

nem indokolt

Budapest, 2013. január 22.

hirdetőtáblán honlapon
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