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. ELÓTERIESZTÉs
A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2013. jrínius 17-i ülésére

Táľgy: Javaslat gépkocsĺ.beálló béľbeadásáľa (1 db)
Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó Ĺigyvezeto igazgató
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A napirendet nyilvános ülésen lehet ĺárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egy szeru szav azattőbbség szükséges.
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I. Előzmények:

A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti - jelenleg egyéni gépkocsĹbeál|ó cé|jálra hasznosított - ingatlan
értékesítésére, a Képviselo-testület I58/f0I3. (V. 8.) számú' hatźrozatálban nyílt, egyfordulós páiyázat
kiírásáról dontött. A pźůyázati felhívás kozzététe|e megtörtént, az aján|atok benyrijtásának határidej e 2013,
június f5., ame|y napon apá|yázatokbontására is sor kerül.

II. Indokolás:

A gépkocsi-beálló bérbeadásával az Önkormáłnyzatbérleti díj bevételhez jut, a bérlőnek ezen túl kcitelessége
a bérleti szerződés taľtalma szerint gondoskodni a gépkocsi-beálló körĹili gyomirtásról, hó eltakarításról,
továbbá a garázsok béľbeadásával visszaszorítható az illegális paľkoló haszná|at.

III. Tényállás:

Az onkormányzat tulajdoĺát képezo ingatlanon létesített gépkocsi-beáI|őra az alábbi bérbevételi kérelem
érkezett.
sorszam kérelmező neve ingatlan címe hľsz elhelvezkedése

1 Róna Miklós Futó u. 5-9. 35576tr telek

A bérleti díj mértéke a2OI3. évben 6'368,- Ft + 

^falhó/gépkocsi-beálló. 
Javasoljuk, hogy a bérleti szęrződés

hatátrozat|an időre, 30 napos felmondási idővel kerüljön megkotésre.

A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|attitelken 43 db gépkocsi-beálló ta|ź]hatő, amelyből 28 db gépkocsi-
beá'||óra van érvényes bérleti sz'ęrződés.

IV. JogszabályÍ kiiľnyezet ismeľtetése:

Az onkormányzat tulajdonában á||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20L1. (XI.07.) szám(l onkormányzati rendelet 2. $ (1)

bekezdése alapjrán az előterjesztésÍź,rgyában aBizottság jogosult dönteni. A ľendelet 13. $ (2) bekezdése
alapján a bérlőjelöltek 3 havi bruttó bérleti ddnak megfelelő óvadék megfizetésére kcitelezettek. Javasoljuk,
hogy a 15. $ (4) a.) pontja alapján a kőzjegyző előtt tett egyoldalú tartozás elismerő nyilatkozatok
megtételétől tekintsen el, mivel a béľleti díjak nem érik el a 20.000,- Ft-ot. A bérleti díj mértékének a
megá,||apítása az 59ĺf011. (xI. 07') önkormányzati rendelet 13. $ (1) bekezdésén, valamint af24ĺ20I2.
(v[.05.) szőmú'képviselő-testĹileti hatÁrozatll. fejezet 8. c) pontján alapul.

V. Dłintés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése:

Javasoljuk Róna Miklós részéľe határozat|an idejű bérleti szerzódés megkötését a Budapest VIII., Futó u. 5-

9. száma|atti35576/1'hrsz-íl telken kialakított gépkocsi-beá||őra,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó +

Afa bér|eti díj mellett, a bérleti szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
öśszegű óvadék megfizetése. Javasoljuk továbbá az egyo|da|ú kcitelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői
okiratba foglalásától tekintsen el a bizottság, abéńeti díj mértékére tekintettel.

vI. A đłintés cé|ja' pénzügyi hat*ása:



A bérbeadással kapcsolatos dĺjntés meghozatala fedezetet nem igényel. A gépkocsi-beálló bérbeadásáva| az
onkormányzat k<iltségvetési bevételhez jut.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

......J2013. (......) számű Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi bizottságĺ határozatz

A Városgazdálkodási és Péllzĺigyi Bizottság tigy dönt, hogy
1. engedélyezi Róna Miklós részére hatátozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIil., Futó

u. 5-9. szám a|atti 35576lI hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá]|őra, 30 napos felmondási idővel
6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az 59/f0I1. (XI.07.) számú onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti szerzódés
hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő osszegű óvadék megfizetése.

3. Az 59lf0l1. (xI.07.) számú' onkormányzati rendelet 15. $ @) a.) pontja a|apján eltekint az egyoldalú
kötelezettségvái|a|ó nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. június 21.
A döntés végrehajtásátvégzó szervez,ęti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles köľét érintő dontések esetén javas|ata akozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. június 7.

honlapon

Tisztelettel:
Kovács ottó

ügyvezető igazgatő

KÉszÍľeľĺB: Klsľal-uKr.ľ

DRAVETZ RÉKAREFERENS

PÉľzÜcyl FEDEreTET IGÉNY'EL / NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁs:

1.J'IEGYZO

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS :

\\( A,l"q.\
RrvĺÁNEow,ł

TEGYZO

JóvÁrĺa'cyrn,l

A vÁRoscAzDÁlrooÁsI És


