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Tisztelt Város gazdálkodás i és Pénziigyi Bizottság !

Az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létesített gépkocsi-beá||őra az a|ábbí béľbevételi
kérelem érkezett.

A bérleti díj méľtéke a 2013. évben 6.368,- Ft + Afa/hó/gépkocsi-beálló' Javasoljuk, hogy a béľleti
szerződéshatározat|an idoľe, 30 napos felmondási idővelkertiljön megkötésre.

Az onkormáĺyzat tulajdonában álló Ĺiręs telkek' felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
do|ogbér|etek béľbeadásának feltételeiľől szóló 59lf0l1. (XI'07.) számi onkormányzati ľendelet 2' $

(l) bekezdése alapján az e|óterjesztés tárgyában a Bizottság jogosult dĺjnteni. A ľendelet i3. $ (2)

bekezdése alapján a bérlőjelöltęk 3 havi bruttó bérleti dijnak megfelelő óvadék megťrzetéséľe
kötelezettek. Javasoljuk, hogy a i5. $ (4) a.) pontja a|apjánakozjegyző előtt tett egyoldalú tartozás
elismeľő nyi|atkozatok megtételétől tekintsen el' mivel a bérleti díjak nem érik el a 20'000,- Ft-ot. A
bérleti díj mértékének a megá|Iapittlsa az 5912011. (xI. 07') ĺinkormźnyzati ľendelet 13. $ (i)
bekezdésén' valamint aff4l2012. (VII.05.) számű képviselő-testületi hattlrozatII. fejezet 8' c) pontján
alapul.
A Budapest VIII., Bezerédi ll. 6, szám alatti lakóéptilet udvaľán 20 db gépkocsĹbeá|Iő ta|źihatő,
melyből 2 db gépkocsi-beállóľa van éľvényes béľleti szerzódés.

A gépkocsi-beálló bérbeadásával az onkormányzat bérleti díj bevéte|hez jut, a bérlonek ezen tu|
kötelessége a béľleti szerződés tarta|ma szerint gondoskodni a gépkocsi-beálló korüli gyomíľtásról, hó
eltakaľításróL, továbbá a garázsok bérbeadásával visszaszorítható az 1||egáLís parkoló haszĺá|at.
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sorszam kéľelmező neve insatlan címe hrsz elhelvezkedése
Bęszę Gabriella Bezerédi u. 6. 346s3 lakóépülęt udvara
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HATAROZATI JAVASLAT

.......l20I3. (II. 18.) számú Yárosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági hatáł'rozatz

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. engedélyezi Besze Gabriella részérę határozatlan idejű béľleti szerződés megkötését a

Budapest VI[., Bezęrédi u. 6' szám alatti 34653 hľsz-ú lakóépület udvarán kialakított
gépkocsi-beá|Iőra,30 napos felmondási idovel 6'368,- Ft/hó + Afa bérlęti díj mellett.

2' Az 59l2OI1. (xI.07.) számtĺ onkormányzati rendelet 13. $ (.f)bekezdése alapján a béľleti
szeľződés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő osszegű óvadék
megťlzetése.

3. Az 59lf}1l. (XI.07.) számí onkormányzati ręndelet 15. $ (4) a.) pontja a|apján e|tekint az
egyoldalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat kozjegyzői okiľatba foglalásától, a béľ|eti díj
ménékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfa|u Kft . ügy'lĺez ető igazgatőja
Határidő: 2013. fębruár 25,
A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2013. február 5.
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