
Eloterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elnoke

A kepviselo-testiileti tiles idopontja: 2022. februar 17. ................ sz. napirend

Targy: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 55. szam alatti onkormanyzati 
tulajdonu epiilet udvaran 83,79 m2 teriilet gepkocsi-beallokent torteno 
hasznositasara

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszerii tobbseg 
sziikseges.

ElokeszIto szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Keszitette: dr. Guth Csongor irodavezeto __

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas:

Jogi kontroll:

Beterjesztesre alkalmas: , A

a VT"
DR.VOROS SZILVIA
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A dontesre az SZMSZ szerint hataskbrrel rendelkezik:

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es eselyegyenlosegi Bizottsag velemenyezi

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi X

Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eloterjesztes 
megtargyalasat es elfogadasat.

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag javasolja a 
Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes megtargyalasat es elfogadasat.

Tisztelt Kepviselo-testiileti

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezi a 35155 hrsz.
alatt felvett, Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 55. szam alatti epiilet, amelyben 16 db lakas 
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keriilt kialakitasra. Az onkormanyzati lakoepiilet udvaranak terulete a vagyon jelleget illetoen 
forgalomkepes vagyonelem, nevezett resz jelenleg nines hasznositva. A telek terulete 882 m2. 
Az epiilet kozeptavon bontasra, egyeb hasznositasra javasolt. Az udvar zoldudvarkent torteno 
kialakitasa ezert nem celszerii, ellenben a gepkocsi-beallo celjara torteno hasznositassal az 
Onkormanyzat kis osszegu, megterulo beruhazassal terven feliili bevetelt erhet el.

Az epiilet egyik berloje, a gepjarmu udvaron torteno parkoltatasa erdekeben kereste meg a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t.

A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Ingatlanszolgaltatasi Irodajanak allaspontja szerint 
az udvar jelenleg is betonozott 14,7m*5,7m, osszesen 83,79 m2 resze 5 db gepkocsi-beallo 
letrehozasara alkalmas, amelynek kialakitasa - beallohelyek felfestese, szamozasa valamint 
kulcsmasolas - 40.000,- Ft + AFA dsszegbol megoldhato. Az udvaron torteno parkolasra a 
berleti szerzodes megkoteserol a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Penziigyi Bizottsag dont, 
a hasznositashoz palyazati eljaras nem sziikseges. A gepkocsi-beallo berleti joga fuggetlen a 
berlo a lakohelyetol, az Onkormanyzattal kotott egyeb berleti szerzodeseitol.

A beallok kialakitasaval es berbeadasaval az Onkormanyzatnak plusz bevetele keletkezik a 
248/2013. (VI. 19.) szamu kepviselo-testuleti hatarozat 8. c) pontja alapjan beallonkent 11.817,- 
Ft/ho + AFA, osszesen 59.085,- Ft/ho + AFA.

Fentiekre tekintettel javaslom a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 55. szam alatti epiilet 
udvaranak 83,79 m2 alapteriiletii reszenek gepkocsi-beallokent torteno hasznositasat.

II. A beterjesztes indoka

Az onkormanyzati tulajdonu epuletek hasznositasanak modjarol szolo dontes meghozatala a 
Kepviselo-testiilet hataskorebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja az epiilet udvaranak hasznositasa.

A hatarozati javaslat elfogadasa az Onkormanyzat 2022. evi berleti dij bevetelet pozitivan 
befolyasolja, a beallok berbeadasaval havi szinten az Onkormanyzatnak 59.085,- Ft + Afa 
osszegu bevetele keletkezhet. A gepkocsi-beallo kialakitasa 40.000,- Ft + Afa kiadast es fedezet 
igenyt jelent.

A dontes meghozatala penziigyi fedezetet erint, ami a 2022. evi koltsegvetes elfogadasa eseten 
a gyorsszolgalat-karbantartasi feladatok ellatasara vonatkozoan a Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt. reszere atadott kompenzacio reszet kepezi. A Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat 2022. evi atmeneti gazdalkodasarol szolo 38/2021. (XII. 16.) onkormanyzati 3. 
§ d) pontja alapjan rendelkezesre all.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviselo-testiilet dontese Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdes 107. §-an alapul.

A Kepviselo-testiilet az ingatlan hasznalati celjanak megjelolesere vonatkozo hataskort nem 
ruhazta at bizottsagara sem a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendeleteben, sem az Onkormanyzat 
tulajdonaban allo iires telkek, felepitmenyes ingatlantok es gepkocsi-beallok es dologberlet 
berbeadasanak felteteleirol szolo 59/2011. (XL 07.) onkormanyzati rendeleteben, igy a lakohaz 
celjara szolgalo ingatlan udvaranak gepkocsi-beallo celjara torteno kijelolesere a Kepviselo- 
testiilet jogosult.

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo iires telkek, felepitmenyes ingatlantok es gepkocsi-beallok 
es dologberlet berbeadasanak felteteleirol szolo 59/2011. (XI. 07.) onkormanyzati rendelet 2. § 
(1) bekezdese alapjan a gepkocsi-beallo hely berbeadasaval kapcsolatos berbeadoi dontes
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meghozatalara a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag 
jogosult.

A Kepviselo-testulet 248/2013. (VL 19.) szamu hatarozatanak 8. c) pontja szerint:

Gepkocsi-beallo berleti dija: 2015. evben netto 10.000,- Ft/ho, majd ezt kbvetden 2016. evtol 
evente az inflacio mertekevel nbvelni kell.

Mellekletek:

Megvalositasi abra, jelenlegi allapotrol kepek

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek .../2022. (....... ) szamu
hatarozata

a Budapest VIIL keriilet, Jozsef utca 55. szam alatti bnkormanyzati tulajdonu epiilet 
udvaran 83,79 m2 teriilet gepkocsi-beallokent tortend hasznositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy a Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezo, termeszetben a Budapest VIII. 
keriilet Jozsef utca 55. szam alatt talalhato 35155 hrsz.-u, 882 m2 alapteriiletu tarsashaz es udvar 
bejegyzesii ingatlan 83,79 m2 alapteriiletu reszet az eldterjesztes melleklete szerinti 
megvalositasi abra szerint gepkocsi-beallo celra berbeadas utjan hasznositja.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. majus 31.
A ddntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.

Budapest, 2022. februar 8. >

Kovacs Otto
igazgatosag elndke

Tbrvenyessegi ellenorzes:

ytos Csilla 
egyzo
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