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Képviselő.testiilet e számára
Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ugyvezetó igazgatő
. sz.. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám aLattitelekingatlan hasznosítására,
a I65ĺ2oL3. (V. 08.) számú,haÍátozat 3. pontiának kiesészítésére

A

napirendet nyflt ülésen kell táľgyalni, a döntés elfogadásahoz egyszeru szavazattĺibbség

szĹikséges.
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Határozati jav as|at a bízottsáłg szźtmáłra:

A

Bizottság javasolja a

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási
Képvi s el ő -testül etnek az el őteri es ztés megtátr gy alás át.
Tisztelt Képviselő-testület

I.

!

Előzmények

A Képviselő-testtilet a

16512013.

(V. 08.)

szá,mú hatfuozatáĺak 2-6. pontjaiban

az aláłbbiak szerint

dontott:

,,A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) visszavonja

a301'l20l2. (W..f}.) számúhatározat 1.) - 5.) pontját.

2,) e|tér a 2f4l2OI2. (vtr. 05.) számú Képviselőtestületi hatfuozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és elfogadja, a Budapest VIII, József u, 27 . szám alatti telek, gépkocsibeállóként való hasznosítását a VIII. kerĹileti Rendőrkapitányság,,a Józsefvárosi Városüzemeltetési

havi bérleti díj
felĺigyelet dolgozói részére,1.500,-ft +
VIII., József u.27, száłm a|atti
mellett. A Közterület-feltigyelet szo|gáiati gépjrárművei a Budapest
^fa/gépkocsi-beálló
telken ingyenesen paľkolhatnak, mivel közfeladatot látnak el.
Szolgálat és a Közterület

3.) eltér a ff4l\O|f. (Vtr. 05.) számú Képviselő-testületi hatátozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott béľletidíjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek'
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B,ePkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói rész,ére,1.500,Afďgépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

Ft

+

4.) az <inkormányzat tulajdonában á||ó Ĺires telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi beállók és
dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0l1. (xI. 07) számú önkormányzati ľendelet 13. $
(f)bekezdése alapján a 3 havi bruttó bérleti ddnak megfelelő összegű óvadék megfizetését elengedi.
5.) az önkormányzat tulajdonában álló üľes telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók és
do|ogbérlet hérhear|ásának feltételeiľől szóló 59lf0II. (xI. 07.) számú' önkormányzati rendelet 15.$
(4) a.) pontja alapján ęltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzői okiľatba
foglalásától a bérleti díj mértékéretekintettel.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-be:ái|óWatĺĺrténőbérleti szerződések megkotéséľe, valamint a
meglévő bérleti szerződések módosítására abér|eti dij és az óvadék vonatkozásában

A bérleti szerződések megkötése

során felmeruittaz igény, hogy az onkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaság dolgozói is a telken parkolhassanak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető

feltételekkel.

il. Indokolás
A parkolás biztosítása az onkormányzat

dolgozói számára az onkormányzat részéręa pontos
munkavégzés érdekébenfontos. A Polgármesteľi Hivatal kornyezetében további önkoľmányzati
tulajdonban ál|ő gazdasági táľsaságok is működnek, akik számára a fe|tételek biztosítása az
onkoľmány zat szátmźra előnyös.

III. Tényállás

A

határozat alapján megkezdődött a bérleti szerződések megkcĺtése,így a Budapest VIII.,
Vajdahunyad u. 9. szám alatti telken 27 db gépkocsĹbeálló helyből, már 9 db beáIló-helyľe érvényes

bérleti szerződés van kotve.

IV. JogszabályÍ köľnyezet

ĺsmeľtetése

A Képviselő-testiĺlet hatáskĺire a Budapest Józsefvárosi Önkormán yzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szó|ő 6612012. (Xtr. 13.) cinkormáĺyzati ' rendelet 15. s (2)
bekezdésében, valamint a Képviselő-testület 224lf0I2. (VII. 05.) sz.hatźtrozatában foglaltakon alapul.

A

kerületben található gépkocsi.beállók béľletidíját a fent említett Képviseló-testületi határozat II.
fejezet 8. c) ponda hatźrozza meg, ezért ettől eltérő bérleti díjľól is csak a KépviselőtestĹilet dönthet.

Az

onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek béľbeadásának feltételeiről szóló 59l20L1. (XI. 07.) számĹl önkormányzati rendelet 2.$
(8) bekezdése alapján a Képviselő-testület a bérbeadói jogokat bármelyik bérleménytekintetében
közvetlenül

gyakoľolhatj a.

A

rendelet 15. $ (4) bekezdése szerint a bérleti szerzódés megkcitését kovetően a bérlőnek kozjegyzo
előtt egyolda|ű tartozáselismerő nyilatkozatot kell aláírnia. Ebben tudomásul veszi, illetve kötelezi
magát arra, hogy amennyiben abér|etijogviszonya a bérbeadó által felmondásra kerül, vagy az|ejátr,
el kell hagynia a bérleményt.Ezen túl kötelezi magát arra, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor
fennálló taľtozás mértékéreelfogadja a bérbeadó nyi|vántartátsai alapján készült, közjegyzői okiratba
foglalt ténytanúsítványt. bérleti szerződés hatálybalépésénekfeltétele a kozjegyzoi okirat
elkészítése,amelyľe a bérleti szerződésben utalni kell.

A

v.

Diintéstaľtalmánakismeľtetése

E|ozóek alapján javasoljuk a Képviselő-testület 165ĺ2013. (v. 08.) számű határozat 3. pontjának
kiegészítését
azza|, hogy a Budapest V[I., Vajdahunyad u. 9. szám alatti telken a Polgármesteri
Hivatal dolgozói mellett a az onkormányzat tulajdonában ái|ő gazdasági Ĺársaság dolgozói jogosultak
gépkocsĹbeálló helyet bérbe venni 1.5o0,- Ft + Afa/gépkocsĹbeálló havi bérleti díj mellett.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a 15. $ (4) a.) pontja alapján aközjegyző előtt tett egyoldalrĺ
tarÍozás elismeľő nyilatkozatok megtételétőltekintsen el, mivel a bérleti díjak nem érik el a 20.000,Ft-ot. A bérleti díj mértékéneka megállapítása az 59/f0I1. (xI. 07.) önkormányzati rendelet 13. $ (1)
bekezdésén

alapul.

}

Józsefváros érdekébentevékenykedő szervezetek parkolási díjáLt a 224ĺfoIf. (vII. 05.) számri
Képviselő-testületi határozat ktilon nem rogzíti. A leírtak alapján javasoljuk a dolgozók részére a
bérleti díj alacsonyabb osszegen történő megá'I|apítálsát. A díjfizetésnélktili parkolás biztosítását a
nemzeti vagyonról szó|ó f0I1. évi CXCVI. törvény 11. $ (13) bekezdése a|apján nemzeti vagyon
ingyenesen kizáró|ag közfeladat ellátiása cé|jábő| adható hasznáůatba, a kozfe|adat e||átásához
szükséges mértékben. Tekintettel arra, hogy a dolgozók autóinak parkoltatása nem kapcsolódik a
közfeladat e||átásához' a díjmentes parkolás nem biztosítható.

vI. A diintés célja, pénziigyi hatr{sa

A

telek ilyen módon toľténő hasznosíLása az onkormányzat számára hasznos, mivel bérleti díj

bevétele keletkezik. Ahatározat elfogadása pénzugyi fedezetet nem igényel

Kérem az a|ábbi határ ozati

j avasl at el fo gadás át.

Hat'ározahjavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a l65lfol3' (V' 08.) számú hatátozatának
alábbiak szeľint:

3. pontját módosída az

3.) eltéľa Lf4lfOIf' (VII. 05.) számú Képviselőtestületi hatźrozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatátozott béľletidíjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9' szám alatti telek,
gépkocsĹbeállóként való hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint a Budapest
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában á||ő gazdasálgi társaságok munkatársai részére,1.500,-Ft
+

Árĺgeptocsi beálló havi bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. június 28.
A döntés végrehaj tásá t v égző szerv ezeti egység : Kisfalu Kft
Budapest, 2013. május
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