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A napiľendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A dcinté s elfo gadásáh oz ę gy szeÍíi szav azattöbbsé g szüksé ge s.

Tisztelt Város gazdálko dási és P énziigy i B izo tts ág !

A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti - jelenleg egyéni gépkocsi-beáI|ő céIjára
hasznosított - ingatlan ér1ékesítésére, a Képviselő-testület 1,5812013. (V. 8.) számil
hatátozatźlban nýlt, egyfordulós páIyázat kiírásáról dontott. Aptiyázati felhívás kozzététe|e
megtörtént, az aján|atok benýjtásának határideje z}I3.június 25., amely napon apá|yázatok
bontására is sor kenil.

Az onkormányzat tu|ajdonát képező ingatlanon létesített gépkocsi-beźi|okra az alábbi
bérbevételi kérelmek érkeztek.

Fentiek a|apjźn javasoljuk, hogy a bérleti szerződések határozat|an időľe kerüljenek
megkötésre, mivel határozat|an idejű bérleti jogviszony esetében 30 napos felmondási idő van
kik<jtve, így biztosított a béľlő részére, hogy felkészüljön arra, hogy a gépkocsi-beálló helyet
el kell hagynia.
A béľleti díj mértéke a 2013. évbęn 6.368,- Ft + Afďhó/gépkocsi-beálló. Javasoljuk, hogy a

bérleti szerzőđéshatározott időre, 30 napos felmondási idővelkerüljön megkĺitésľe.

Az onkormányzat tulajdonában á||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók
és dologbéľletek bérbeadásának feltételeiľől szóló 59l20I1. (XI. 07.) számű onkormányzati
rendelet 2. s (1) bekezdése a|apján az előterjesztéstárgyában a Bizottság jogosult dönteni. A
rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a bérlőjelöltek 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetésére kötelezettek. Javasoljuk, hogy a Rendelet 15' $ (4) a.) ponda aIapjána
kozjegyzó előtt tett egyoldalú :artozás elismerő nyilatkozatok megtételétol tekintsen el, mivel
abérleti díjaknem érik el a20.000,- Ft-ot, a 15. $ (4) b) ponda a|apjánaYtrosgazdálkodási
és Pénzĺjgyi Bizottság egyedi döntése a|apján nem sztikséges a kozjegyzői okiratot
elkészíttetni. A bérleti díj méľtékének a megá||apitása az 5912011. (XI. 07.) önkormányzati
rendelet 13. $ (1) bekezdésén, valamint a 22412012. (VII. 05.) számú képviselő-testtileti
határozat II. fejezet 8. c) pontján alapul.

SOTSZAĺn kérelmező neve insatlan címe hrsz elhelyezkedése

1 Alsács Zo|tán Futó u. 5-9. 35576t1 telek
2 Pál Katalin Futó u. 5-9. 3557611 telek
J Horváth Miklós Futó u. 5-9. 3s576lr telek
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A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti telken 43 ďb gépkocsi-beálló található, amelyből 28
db gépkocsi-beállóľa van éľvényes bérleti szętzodés.

A gépkocsi-beálló bérbeadásával az onkormźnyzat bérleti díj bevételhez jut, a bérlőnek ezen
túl kotelessége a béľleti szeľződés tartalma szerint gondoskodni a gépkocsi-bęálló körĹili
gyomirtásról, hó eltakarításról, továbbá a garázsok bérbeadásával visszaszorítható az ĹIlegál'is

parkoló haszná|at.

A b érb eadás sal kapcsol ato s döntés meghozat a|a feđezetet nem i gényel.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a dontését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

.......12013. (... ... ) számrĺ Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságí határ ozatz

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. eneedélyezi Algács Zo|tán részére hatátozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a

Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti 35576lI hrsz-í telken kialakított gépkocsi-
beállóra, 30 napos felmondási idővel 6.368,- Ftlhó + A'fa be.l"ti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (XI. 07.) számu Onkormányzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a

bérleti szęrzodés hattiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
osszegű óvadék megfi zetése.

3. Az 5912011. (XI. 07.) számu onkormányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja alap1án

eltekint aZ egyoldalú kĺitelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzoi okiratba
foglalásától, a béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Hatfuidő: 2013.június 17.

A dontés végrehajtásátvégző szeryezęti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzétételmődjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

.. . .... /20|3. (. . . . . . ) számri Váľos gazdálkodási és Pénzügyĺ bizottság i határ ozat:

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. engedél)iezi Pál Katalin Észére határozat|an idejű béľleti szeruóđés megkötését a

Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti 35576lI hrsz-il telken kialakított gépkocsi-
bęźi|őra,3O napos felmondási idővel 6.368,- Ftlhó + Afa bérleti díj mellett.

2' Az 59l20I1. (XI. 07.) számu onkormányzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a

bérleti szerzódés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo
összegű óvadék megfi zetése.

3. Az 59l20I1. (XI. 07) szźtmű onkormányzati rendelet 15. $ (a) a.) pontja a|apjźn
eltekint aZ egyoldalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat koz.iegyzői okiľatba
foglalásától, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013.június 17.

A dontés végľehajtásttvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
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A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététę| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

.......12013. (......) számú Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatározatz

A Városgazđálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy
1. engedélyezi Horváth Miklós rész&e hattlrozatlan idejű bérleti szerződés megkotését a

Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti 35576lI hrsz-i telken kialakított gépkocsi-

beállóľa, 30 napos felmondási idovel 6.368,- Ft/hó + Áfu be.letĺ díj mellett.
2. Az59l2OI1. (XI. 07) szźĺmí onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a

béľleti szerzodés hattĺ|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. (XI. O7.) szäm,í Ônkormányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja a|ap1án

eltekint aZ egyoldalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat kozjegyzoi okiratba
foglalásától, a bérleti díj mértékére tekintettęl.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2013.június 17.

A döntés végľehajtásátvégző szervęzeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjľét éľintő döntések esetén javaslata akozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. május 28.
Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezető igazgatő
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