
Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Józsefuáľos OnkoľmányzatKépvĺselő-testületének
Y ár osgazdál lkodási és Pénzĺi gyi Bizottsága

E|őterjesaő: Kisfalu Kft

ĺ,o\P Ô.| :.. ...1....s2. napirend

ELOTERJESZTES
AYárosgazdálkodási és PénztĺgyiBizottság 2013' április 2-i ülésére

Táľgy: Javaslat gépkocsĹbeálló béľbeadásáľa (5 db)
Eloterjeszto: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezeto igazgato
Készítette: Dravetz Réka referens
A napiľendet nyilvános iilésen lehet tárgyalni.
A dönté s e l fo gadásáh oz e gy szeru szav azaÍÍobbsé g szüks é ges'

Tis zt e I t Vár os gazdál kodás i é s P é nzügyi B iz a tt s ág !

Az onkormźnyzat tulajdonát képező ingatlanon létesített gépkocsi-beá||őra az a|ábbi béľbevételi
kéľelmek érkeztek.

A béľleti díj méľtéke a2013. évben 6.368,- Ft + Afďhó/gépkocsi-beál|ó. Javasoljuk, hogy a bérleti
szerzodéshatćtrozat|an időre, 30 napos felmondási idovęl kerüljön megkötésre.

Az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szóló 59lf0|1. (XI. 07.) számű onkormányzati rende|etf . $
(l) bekezdése aląpján az eloterjesztés tárgyában a Bizottság jogosult dönteni. A rendelet 13' s (2)
bekezdése a|apján a bérlőjelo|tek 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére
kötelezettek. Javasoljuk, hogy a 15. $ (4) a.) pontja alapján aközjegyző előtt tett egyo|dalú tartozás
elismerő nyilatkozatok megtételétől tekintsen el, mive| a béľleti díjak nem érik el af0.000,- Ft-ot. A
béľleti díj mértékének a megtt||apíttlsa az 59ĺ20ll. (XI. 07.) önkormányzati ľendelet 13. $ (1)
bekezdésén, valamint a22412012. (VII.05.) számű képvise|ő-testtileti hatáľozatII' fejezet 8. c) pontján
alapul.

A Yćlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 136212012, (XI. 14.) számú határozatźwal döntött úgy,
hogy a fizető parkolási övezetben lévő onkormányzati telkeket, az onkormányzat sajźi szervezetén
keresztü l gépkocs Ĺbe źú|ó cé|jár a kívánj a h aszn os ítani.
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A Budapest VI[., Bacsó Béla u' |7 ' szám alatti telken 45 db gépkocsi-beálló ta|źúhatő, ame|ybő|24 db
gépkocsi-be ti|ór a van érvényes béľleti szerző dés'

A gépkocsi-beálló béľbeadásával az onkormányzat bérleti díj bevételhez jut, a béľlőnek ezen tÚ|
kötelessége a bérleti szęrzodés tarta|ma szerint gondoskodni a gépkocsi-beálló körüli gyomirtásról' hó
eltakarításľól, továbbá a gépkocsi-beállók bérbeadásával visszaszoľítható az illegális parkoló
hasznźúat,

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozata|a fedezetet nem i gényel.

Fentiek alapján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemme| kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen.

IIATÁRoZATI JAVASLAT

...,,../2013. (......) számú VáľosgazdáIkodásÍ és Pénzügyĺ bizottságĺ határozatz

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságúgy dönt, hogy
l. engedélyezi a Meteo Tv Zrt. részére hatfuozat|an idejrí bérleti szerződés megkötését a

Budapest VIII., Bacsó Béla u. |7 ' szźłm a|alti 34853 hrsz-li telken kialakított gépkocsĹ
beállóra, 30 napos fe|mondási idővel 6.368,- Fíhó + Áfa béľleti díi mellett.

2, Az 59/20|1. (xI.07.) számű onkoľmányzati rendelet 13.
szęrzódés hatźůyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti
megfizetése.

3, Az 59120|1. (xI.07') szátm,h Önkormányzati rendelet 15.
egyo ldalú kötelezettsé g v źilral ó ny i|atkozat közje gy zói
mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20l3' április 8.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

$ (2) bekezdése alapján a bérleti
díjnak megfelelő összegÍĺ óvadék

$ (4) a.) pontja a|apján e|tekint az
okiratba foglalásától, a béľleti díj

A lakosság széles köľét érintő dontések eseténjavas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

....,..l20I3. (......) számú Yárosgazdállkodási és Pénzĺigyi bizottsági határozatz

AYérosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstąúgy dönt, hogy
l. engedélyezi a Meteo Tv Zrt, részére hatfuozatlan idejű béľleti szerződés megkötését a

Budapest VIII.' Bacsó Béla u' I7 ' szźtm a|atti 34853 hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-
bęállóra, 30 napos fęlmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa béľleti díj mellett.

2. Az 59120|1. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 13' $ (2)bekezdése alapján a bérleti
szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő ĺisszegű óvadék
megfizetése'

3, Az 59/20Il' (XI.07.) számű onkormányzati rendę|et 15. $ (4) a') pontja a|apján e|tekint az
egyoldalú kötelezeĺség vállaló nyi|atkozat közjegyzői okiratba foglalásától, a béľleti díj
mértékéľe tekintettel'

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. ápľilis 8.
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.



A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javas|ataakozzétételmódjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

.......12013. (......) számú Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi bizottsági határozatz

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. engedélyezi a Meteo Tv Zrt. részére hatátozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a

Budapest VIII., Bacsó Béla u' 17, szźm a|atti 34853 hrsz-ú tęlken kialakított gépkocsi-
bęállóľa, 30 napos felmondási időve| 6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az 59lfO11. (xI.07.) szźtmű onkormányzati rendelet 13. $ (f) bekezdése alapján a bérleti
szerzódés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése.

3. Az 59l2O|t. (xI.07') számű tnkormányzati rende\et 15. $ (4) a.) pontja a|apján eltekint az

egyoldalú kotelezettség vállaló nyilďkozat kozjegyzói okiratba foglalásától, a béľleti díj
méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. április 8.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa
nem indokolt hiľdetotáblán honlapon

.......120|3. (......) számrĺ Yárosgazdátlkodási és Pénziigyi bizottsági határozatz

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság ligy dönt, hogy
1. engedélyezi a Meteo Tv Zrt, részére hatźĺrozat|an idejű bérteti szerződés megkötését a

Budapest VI[., Bacsó Béla u. 17. szttm a|atti 34853 hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-
betů|Era,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Äz 5912011. (XI.07') szźtmű Önkormányzati
szerzódés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi
megfizetése.

3. Az59l2OI1. (XI.07.) szźtmu onkormányzati
egyoldalú k<jtelezettség vállaló ĺyi|atkozat
mértékéľe tekintettel.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatója
Hatáľidő: 2013. ápľilis 8.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles körét érinto döntések eseténjavas|ata akozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

. . .. ... /2013. (. . . . . .) számű Váľosgazdá| kodási és Pénzii gyi bizottsági határozatz

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság tigy dönt, hogy

1. engedétyezi a Meteo Tv ZrÍ' részére hatátozat\an idejű bérleti szerzodés megkötését a
Budapest VIII', Bacsó Béla u. |7 ' szám a|aÍti 34853 hrsz-ú tęIken kialakított gépkocsi-
betů|őra,30 napos fęlmondási idővet 6.368,- Ft/hó + Áfa béľleti díj mellett.

2. Az 59/f0|1. (XI.o7.) szźtm,ű Önkormányzati ręnde|et 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti

szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék

megfizetése.

rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjtn a béľleti
bruttó bérleti díjnak megfelelo összegű óvadék

rendęlet 15. $ (4) a.) pontja alapján eltekint az
kozjegyzői okiľatba foglalásától, a bérleti dij
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3. Az 59/fO|1. (xI.07.) szźłmű onkoľmányzati rende|ęt 15. $ (4) a') pontja a|apjźn e|tekint az
eryoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti dfi
méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. ápľilis 8.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslataaközzététel módjára
nęm indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013' mźłľcius 22.

Tisztelettel: w\
Kovács ottó
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