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Képviselő.testĺilete számár a

Tisztelt J(épviśelő-testĺilet !

I. Előzmények

Az ollkormányzat a parkolĺási övezet kibővítéséről dtintött, amely a|apjan a paľkolási ővezet a
NépszínhĺŁ u. _ NagyfuvaÍos u. - Mátyás tér - Koszoru u. _ Magdolna u. _ Szílz u. - Baľoss u. -
Futó u. - Üľoĺ rit _ Koľĺínyi S. u. _ Illés u. _Ká|vźnatér _Kálvőľrau. (a Kőris utcáig) - Csobiínc u.
_ Szeszgyélr u. - Visi Imrę u. _ otczy rit { Baľoss u. _ Kanícsony S. u. - Népszínhaz u. által hatĺrolt
tertilettel (a Kőris utca és Diószegi S. utca kivételével) bővíil. .A terĹileten több önkomlĺínyzati
iĺtézmény (Józsefuĺĺrosi Parkolĺís-iizemeltetési Szolgálat, Józsefuĺírosi Ktiaeriĺlet-feltigyelet és
Vĺíľostizemeltetési Szolgiálat, BRFK) és gazdasáryi tĺírsaság (Józsefuĺĺľosi Kcizösségi Házak
NonproÍit Kft., Kisfalu Kft.) is található. Az övezetkibővítésének e|fogadását követően felmeriiltek
az igények a telken töľténő parkolás bizosításáľa. Tekintettel ana, hogy a megjelölt területen
dolgozói parkolóként tizemelő telek nincs, felmérttik a lehetőségeket.

Az Önkoľmányzatfulajdonában ĺĺlló, gépkocsĹbeálló cé|jaruhasznĺálható telkek aza|ábbiak:
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Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ügyvezető igazgatő

A képviselő-testiileti iilés idöpontj a:20|4. április 23. l'i.í*# . sz. napirend

Tárgy: Javaslat az onkorm enynthĺ,. l.up",oloao offin .eĺ"e." parkolĺs biztosításárą pź,,yĹaat
kiírására a Budapest VIII., Ká|váľia u. 9. és Kőris u.4lb. szám a|atti telkek bérbeadása tárgsĺźlban'
valamint javaslat az Önkoľmányzat nilajdonában álló iiľes telkek, felépÍtményes ingiilanok,
gépkocsĹbeá|lók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/f0I|. (x. 07.)
önkormányzati rende|et módosítására

A napirendet nyí|t ülésen kell tárgyalni, a hątźrozat elfogadásálhoz egvszerťi, a rendelet elfogadásához
minősített szav azaÍtöbbség szükséges
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bizottság véleményezi E.
HumánszolgáltatásÍ Bizottság véleményezi tr
Hatźr ozati i av aslat a bizattság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáď Humánszolg źL|tatź|si ni"Łtt.ĺg javasolja a Képviselő-
testiiletnek az előteriesztés mestĺársyalását.
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Bérkocsis u. 32., hľsz.: 3579|, alapteľület: 7T fił, ingatlanvagyon-kataszter szerinti éľtéke
54.0|7.000'- Ft, beálló-helyek száma..25 db

- ecetfa kivágásą e|szźt||ítása
- fahaz elbontása, tĺirmelék e|szźůIitása,
- keľítés, kapu javítandó,
- parkolóhelyekfeljelölése,
- a bontás, teľeprendezés és a sztikséges javítások elvégzése 3.622.686,- Ft + Afa (ebből

épület bontás 2.050.827,- Ft + AÍä).
A fahaz szerkezetu felépítmény elbontása szükséges, mivel oda hajtéktalanok bekĺiltöznek,
több esetbentuzkźtr is keletkezett gyujtogatás miatt.

Kaľácsony S. u.29., hľsz.: 35463, alapterĹilet: 1105 m2, ingatlanvagyon-kataszter szerinti éľtéke
67.331.000,- Ft, beálló-helyek száma:34 đb

A telekingat|an a Képviselő-testiilet 16812013. (V. 08.) szźlĺĺltlhatározata a|apjźn, az ideiglenes
piacon árusító őstermelők részérę parkoló cé|jara kialakításra került. Tekintettel ana,hogy az
ideiglenes piac megsztinik, a telek hasznosítása szabadđá válik, illetve az őstermelők nem
kívríntak a telken parkolni, javasolt a telek hasznosítása. A hasznosításhoz a határozat
visszavonása szükséges.

Szükséges további munkálatok:
- paľkolóhelyekkijelolése,
- fa kivágásą zölđhulladék elszállítása, terepľende4és,:'inurviĺzás
- a tereprendezés és a sziikséges munkálatok elvégž,ése 542.500,- Ft + ĺfa.

Ká|vána u. 9. _ Kőris u.4h., hĺsz.: 35876 és 35875 , alapteriilet: 913 és 630 m2, ingatlanvagyon-
katasztet szeľinti értéke 73.435.000,- Ft és 44.498.000'- Ft, beálló-helyek száma..74 đb

- nagy a szintkülönbség a telken, tereprendezés szfüséges,
- Illés utca felőli telekhataľon falmaradvĺĺny van, elbontandó,
- gépkocsi felhajtó aKá|vźtnautca felőli oldalon ki van a|akíwa,
- gépkocsi behajtásara alkalmas méľetű kapu van, javítandó, inkább cseľélendő
- keľítés javítandó,
- a két telek külön-kiilön töľténő hasznosítása esetén a telekhatar kitűzése és kerítés építendő,
- paĺkolóhelyekfeljelölése,
- a tereprendezés és a sztikséges javítások elvégzése 2.635.370,- Ft + Áfa.

Koszoľú ll. 26., Iltsz.: 355I3l2, a|apteľĹileĺ 320 m2, ingatlanvagyon-kataszteľ szerinti éĺtéke
18.770.000,- Ft, beálló-helyek szźlma: |2 ďb

- gépkocsi felhajtó ki van a|akitva,
- gépkocsi behajtásrára alkalmas méretti kapu van,
- a kerítés aránylag jó állapotú,
- akapu cserélendő,
- a tereprendezés, mllrvázás szfüséges,
- a Koszoru utcai telekhatáľon lévő kőkerítés hálóval van ellátva,valőszínuleg mállik, omlik a

fal,
- parkolóhelyfeljelölése,
- a Magdolna utcai épület tí,lzfa|a megfelelő, nem mállik vagy omlik, az épiĺret végében

farostlemezbőlkésziilt kerítés van. Azmindenképp felülvizsgálandó, esetleg cserélendő,
- a tereprendezés és a sziikséges javítások elvégzése 2.252.500,- Ft + Áfa.

Lujzau.32., hľsz.: 35429, alapteľület: 978 mz,ingatlanvagyon-kataszter szerinti éľtéke 64.667.0OO,-
Ft, beálló-helyek szźlma:32 db

- gép'kocsĹbeállónakkialakított,
- kerítést újra kell festeni,
- kapu helyenkéntrozsdásodik,javítása sztikséges,



- Lujzau.34.száma|attihazfelo| falomlás van, javítás, megerősítés szükséges,
- paľkolóhelyfeljelĺiIése,
- a teľepľendezés és a szfüséges javítások elvégzése 877.5OO,- Ft + Áfa.

Magđolna u. 28., hĺsz.: 3534I, alapterület: 6f6 m2, ingatlanvagyon.kataszter szerinti értéke
41.534.000,- Ft, beálló-helyek szźtma:28 db

- gépkocsi felhajtó ki van a|akíBła,
- gépkocsi behajtásĺĺľa alkalmas mérettĺ kapu van,
- a keľítés jó állapotu, a felső rács helyenként hiányzik, javitásra, kiegészítésrclvagy

leszedésľe szorul,
- a kapu jó állapotu,
- tereprendezés, murvázźs sziikséges,
- a szomszédos házakfalai megfelelő állapotúak,
- pakolóhelyekfeljelölése
- a teľeprendezés és a szükséges javítások elvégzése |.373.45O,- Ft + Áfa.
A telek a Képviselő.testiilet 76120|3. (III. 06.) számű hatélrozata alapjźn a telek kĺizösségi
keľtnek van kijelĺilve. A közĺisségi keľt céljáľa történő hasznosításra az onkormányzat több
pźiyázatot is kozzétett, ďe azok eredménýelenül zrĺrultak. A Képviselő-testĹilet 440120113. (vIJ,
04.) száłrn hatźtrozatźlban a telekkęl kapcsolatban nem rendelkezett annak további
hasznosításáľól, míg a közĺisségi keľtnek kijelĺilt továbbá két darab, Magdolna u.24. és Tolnai
L. u.23. szźrrl a|atti telkeket k<izösségi kert megvalósítása céljából a Jőzsefvárosi Kdzteľiilet-
feliigyelet és Varostizemeltetési Szolgálat részére telephelyként átadta, ezt a tę|ket nem, így a
Magdolna u. 28. szám a|atti te|ek az iĄ hatźlrozát meghozata|át kĺivetően hasznosítható.

A Képviselő-testĺilet |6512013. (V. 08.) szźlműhattrozatával, valamint annak 245120|3. (VI. l9.)
sziĺmú módo s ításáv a| az a|ábbi ak szerint dĺintött :

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1.) visszavonja a 30|120|2. (IX. 20.) szátműhatźrozat 1.) - 5.) pontját.

2.) e|tér a 22412012. (v[. 05.) számú KépviselőtestÍileti hatfuozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatĺĺľozott bér|eti đíjtól és elfogadją a Budapest VIII, József u. 27. szźtm a|atti telęk,
gépkocsi.beállóként való hasznosítasát a VIII. kerĺileti Rendőrkapitźnysźę, a Józsefuáľosi
ViíľostŁemeltetési Szolgálat és a Közterület felügyelet dolgozói részére, 1.500,- Ft +

ÁľaĺgephcsĹbeálló havi bérleti díj mellett. A Közterület-felügyelet szolgá|ati gépjźrmťivei a
Budapest VIII., József u. 27. szálm a|atti telken ingyenesen paľkolhatnak, mivel közfeladatot
látĺrak el.

3.) eltér a 22412012. (vII. 05.) szĺmú Képviselő-testĹileti hatźtrozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatĺíľozottbér|eti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szźlm alatti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítasát a Polgáľmesteľi Hivatal dolgozói, valamint a Budapest
Józsefuáľosi onkorm ányzat tulajđonáb an á|lő gazdasźryi tarsaságok munkatarsai tészére, 1.500,-
ft+ 

^falgépkocsi 
beálló havi bérleti díj mellett.

4.) az ĺinkoľmiínyzat tulajdonábarl á||ő tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi beállók és
dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1.(XI. 07.) számú cinkoľmányzati rendelet
l3. $ (2) bekezdése a|apjźn a 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegii óvadék megÍizetését
elengedi.

5.) u önkoľmanyzat iilajdonźlban álló iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet bérbeadásanak feltételeiľől szóló 59120| 1. CXI. 07 .) számű önkoľmrányzati rende|et
15. $ (4) a.) pontja a|apján eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállalő nyi|atkozatközjegyzoi
okiratba foglalásától a bérleti díj méľtékéľe tekintettel.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi.beállókľa történő bérleti szerzőđések megkĺitésére, valamint a
meglévő bérleti szerzódések módosításĺĺľa a bérleti díj és az óvadék vonatkozásában.



A Polgármesteri Hivatal, a Rév8 Zrt., a Józsefuiírosi Közteľület-felügyelet és Viírostizemeltetési
Szolgálat, a Jőzsęfvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat, valamint a BRFK dolgozói, a szol'gźlati
autóik, valamint a Jőzsefuáĺosi Intézménymfüödtető Kĺizpont részétę átadott egy darab szo|gźtlati
gépjármű is a Budapest VIII., József u. 27. és a Vajdahunyad u. 9. szźtm alatti telkeken parkolnak. A
ťĺzetłĺ ovezet kibővítésével az ő dolgozói igénye is meg fog növekedni a paľkolóhelyek szĺma
tekintetében, mivel jelenleg sokan még nem fizetó parkoló övezetben teszik le gépjáľmlĺveiket.

A parkoláshoz kapcsolódóan javasolt az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľlet bérbeadásának feltételeirő| sző|ő 5912011. (XI. 07.)
önkoľmányzati rendelet módosítĺísa is. A Budapest VIIL kerületben ta|á|hatő ĺinkoľmányzati
futajdonban álló telkek és Lakőllźnak udvaľán a Kisfalu Kft. onkotmányzati Házkeze|o lroda
munkatarsai rendszerint ellenőrzést taľtanak. Az ingatlanokon megźtl.|apitétsra keľült, hogy sok
esetben engedély nélkiil paľkoló gépjĺĺľmúveket találtak, amelyek tulajdonosai béľleti szerződést
nem k<itöttęk az Önkoľmányzatta|. A ľendszámokat lekéľdezzik az okmźnyirodától és ezt
kĺivetően fudunk a fulajdonosoknak fizetési felszólítást küldeni, amely leveleket tĺjbb esetben át sem
vesznek a gépjármú fulajdonosok vagy üzemben tartók.

Ugyanígy szfüséges a rendelet béľleti jogviszony önkoľmĺĺnyzati érdekből megvalósuló
beruhĺŁások miatti szĹineteltetése esetében, tekintettel aľra, hogy a Ptk. alapjan olyan dolog
hasznźiatáéľt nem szedhető díj, amelyik valamely' nem a hasznźůőnak felróható okból nem volt
használható.

II. Beterjesztés indoka

A dolgozói parkolás biztosítása, valamint a Budapest VIII., Kálrvźľ:,a u. 9. és Kőńs u. 4lb. szátm
alatti telkek bérbeadása tulajdonosi döntést igényel, amely dĺintés meghozataláĺa a Képviselő-
testiilet jogosult. Rendelet módosításĺíľa a Képviselő-testiilet jogosult.

III. Tényá|lási adatok:

A felmérések alapjĺán aza|áhbi paľkolási igények meľĹiltek fel:

onkoľmlínvz ati intézménvek :
óvodĺĺk 5 db

onkorman y zati ĺilaj donú gazdasági taľsaságok
Józsefulíľosi Közcissé gi Hźlzak Nonprofit Kft . : 3 đb
JóHír Józsefuáľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségti Tarsaság : 7 db
Kisfalu Kft.: 6 db

onkormány zati fęnrÍartásri intézmények :
Iskolfü: 79 đb
Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központ: 12 db
Fazekas Mihĺíly Altalános Iskola és GimnĺŁium: 25 db

onkoľmany zattőI fü g getlen szew ezet:
Budapest Főváros Koľmányhivata|a VIII. kerületi Hivatala : 2 ďb

osszes igény: 139 db

A távolságok miatt varhatóan nem minden igényből lesz valós bérbeadás. Ez a|apján figyelembe
véve azt, hogy több lakossági megkeresés is volt már, ami a kibővített ťtzeto övezetben tĺiľténő
paľkolás lehetőségére vonatkozott, javasoljuk, hogy minđen felsorolt telek legyen kijelölve
gépkocsi-beáI|ő cé|jara, és a megjelölt szfüséges munkálatok az igények ftiggvényében, jelen
<inkormlínyzati döntés a|apjan készüljenek el, és töľténjen meg a hasznosításuk bevezetése, illetve a
jelen hataľozat a|apjźn bevont dolgozói paÍkolás cé|jara kialakított további telkeken ne csak
dolgozói parkolás, hanem egyéb igények a|apjan töľténő parkolás is biztosított legyen a szfüséges
karbantartási munkálatok fedezetének megteremtése érdekében. Ezzel biĺosítható az is, hogy



amennyiben igény |esz rá a Teleki téľi piacon árusító őstermelők is lehetőséget kapjanak a
parkolásra.

A Losonci téľi Általanos Iskola személyes megbeszélés alkalmáva| je|ezte,hogy azelhelyezkedés
miatt a Budapest VIII., Ká|vária u. 9. _ Kőris u. 4lb. szźtm aIatti telken szeľetnének parkolni.

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal Gazdálkodási Főosztźiya e|őzetesen lefolytatott egyeztetés utĺín
írásban is jelezte bérbevételi szánđékát a Budapest VI[., Kálvĺĺľia u. 9. _ Kőris l. 4lb. szán a|atti
telekingatlanok tekintetében, ahol a közteriileten nem biztosított, illetve nem biztosíthato dolgozói
és látogatói parkolást szeretnék megoldani. A telek bérbeadására pźůyázat útján van lehetőség,
tekintettel alľa, hogy nem közfelađat e||átása érdekében tĺirténik meg a hasznosítás.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal kérelmével egyidejűleg megküldte a bérleti szerződésre vonatkozó
észrevételeit is, amelyek nagyrészben nem befogadhatóak az Önkormányzat számźra, mivel azokat
jogszabályok rögzítik vagy ellentétesek az onkormźnyzatérdekeivel. Ilyenek például, hogy

- ne pá|yźnat útjan keľüljĺin bérbeadésraatelek,
- a közműđíjakat a bérleti đíj részeként fizesse meg a bér|ő az onkoľmanyzat számára,
- az onkoľmĺányzat téntse męg a bér\ő Ész&e az éľdekében felmeriilő munkálatokat (p1.:

terepľendezés, kerítésjavítás, kapujavítás/cseľe, elektľomos áľam kiépítése, stb.),
- béľleti díj emelésére vonatkoző fę|téte|ek módosítĺísa,
- óvadék fizetésének elengedése,
- teljesítés igazolás a|apján töľténő bérleti díj fizetés,
- hatósági engedélyek beszerzésétől való eltekintés,
- kozjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvźi|a|ő nyilatkozat megtételétől való eltekintés.

Jelezték továbbá, hogy a veltik va|ő szetződés esetén néhlĺny kötelező szerzőďésęs elemet is be kell
építeni, mint például:

- Állalmi Számvevőszék ellenőrzésével kapcsolatos nyilatkozatok,
- Nemzeti MunkaĹigyi Hivatal e||enjegyzésének szükségessége.

Javasoljuk, hogy az onkoľmőnyzat íľjon ki pá|yázatot a két telek dolgozói _ nem Ĺiz|eti célú _
parkolas biĺosítasara figyelembe véve azt az igényt, hogy fizető paľkoló ö'vezetben ĺinkoľmĺínyzati
tulajdonú telken csak az onkoľmrányzatvégezzen tizleti célú paľkoliĺsi tevékenységet, és a bevételek
igy u onkoľmĺínyzathoz folyjanak be. A bérleti szerzóđés módosítísi tételekkel apá|yézatkiíľása
soľán nem szfüséges foglalkozti, tekintettel aĺĺa, hogy a bérleti szerzőďés általanos feltételekkel
kertil kiíľásra, és a pa|yázat nyeľtesével szfüséges a bérleti szeruódés tarta|mźÍ egyezteti, amelyľe
a pá|y źzat benyúj tása sorĺĺn lehetősége lesz.

Javasoljuk, hogy a páIyázat kiíľásĺĺnál _ figyelembe véve a Losonci téri Általános Iskola igényét _
kösse ki az onkormanyzat' hogy legfeljebb 8 db beálló-hely erejéig a béľlő köteles helyet
biztosítani a Losonci téri Általrĺnos Iskola dolgozói számáta, az ĺinkoľmźnyzati dolgozók által
fizetendő bérleti díj on.

A telek bérbeadásáĺa vonatkoző pályázatban megielölendő minimális nettó havi béľleti díj 150,-
FtJfiŕ, azaz23I.450,- Ft/hó + ara.

Javasoljuk, hogy a ďolgozői paľkolásnál keriiljĺĺn kikĺltésre, hogy a đo|gozői bérleti díj egy
gépjáľmiĺre vehető igénybe, megelőzve azt, hogy a keľületben lakó dolgozó, a munkahelye és a
lakóhelye közelében is béreljen dolgozói bérleti díjon beálló-helyet.

A dijťlzetés nélküli paľkolás biztositźsźú a nemzeti vagyonľól szólő 201'1. évi CXCVI. töľvény 1 l. $
(13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen |r.lzań|agkozfe|adat e||átása céljából adható
haszná|atba, a közfe|adat e||átásához szfüséges mértékben. Tekintettel ara, hogy a dolgozók
autóinak paľkoltatása nem kapcsolódik a közfe|adat e||átźsźůloz, a díjmentes parkolás nem
biztosítható.

Aľendelet módosítása négy témában szfüséges: 
ś



1.) A hatékonyabb és gyoľsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy azok, akik anélkül, hogy
bérleti szerzőďésę lenne, haszná|ják a gépkocsi-beálló helyet, kĺiteles a haszná|at utan díjat
fizetni. Így hatékonyabban visszaszoľíthatő az illegális parkoló hasznźůat. Fentiek éľdekében
sztikségessé válik a rendelet egy további paľagrafussal való kiegészítése.

2.) Jelenleg csak a béľleti szerzodés tartaLmaz aľra vonatkozó rendelkezéseket' hogy a telkeken
semmilyen veszélyes ffiYa5' egyéb ffiYd5, ingóság nem táro|hatő. Javasolt ennek a
rendelkezésnek a rendeletbe történő beépítése, mivel az a|apián hatékonyabb |ehet az
onkoľmányzat fellépése azi||egźiistĺírolásokkal szemben. Több alkalommal érkezettbejelentés,
hogy a beálló-helyeken a bérlők ingóságokat, autógumit helyeztek el.

3.) onkormanyzati érdekből megvalósuló beruhazások miatt nem haszná|hatő bérlemény esetén a
béľleti jogviszony szĹineteltetésére vonatkozó rendelkezések. A módosítás azért szükséges, meľt
a jelenlegi ľendelkezés a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalja a
sztineteltetés időszakában fizetendő díj meghatározásának jogát' ám a Ptk. alapján olyan dolog
hasznźúatáért nem szedhető díj, ami a haszná|atban akadályoztatva volt. A Bizottsźtg a Ptk.
rendelkezései alapján nem dönthet másként. Egyéb esetben (pl.: bérlő felfiiggesztette a
tevékenységét) nem javasoljuk a béľleti jogviszony sztineteltetésének lehetőségét. Amennyiben
a bérlő a helyiséget nem kívrĺnja átmenetileg hasznosítani, de béľleti jogviszonyt megsziintetni
sem' az Önkormányzatnaknem érdeke az alacsonyabb díj meghatátozása. Ennek indoka, hogy a
bérlő éľdekében szüneteltett bérleti jogviszony a|att az onkormlínyzat ahe|yiséget nem tudja
hasznosítani, a bérleti ďij az onkormĺĺnyzatot jogosan megilleti.

4.) 2014. miírcius 15. napján hatá|yba lépett a Polglĺri Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. tĺiľvény,
ezért a ľendeletben előforduló Ptk-ra való hivatkozásokat módosítás szfüséges.

IV. Diintés tartamának ľészletes ismertetése:

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testiilet vonja vissza 16512013. (v. 08.) szźlmíl, valamint 245l20t3.
(VI. 19.) számú határozatźÍ, és a đolgozói paľkolással kapcsolatban hozzon tlj hatźrozatot az
alábbiak szerint:

- a Budapest VIII., József u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szźtm alatti teleket kizarőlrag az
onkoľmányzat iĺtézményei, az Önkoľmźnyzat tulajdonában źilő gazdasági társaságok, az
onkoľmĺĺnyzat fenntaľtásában mfüödő intézmények, valamint a Budapest Fővaros
KoľmlĺnyhívatalaVlll. kerĹileti Hivatala dolgozói részére biztosítson parkolási lehetőséget.

- azI.El(5zményekben felsorolt telekingatlanokat jel<ilje ki az onkotmźnyzat paľkoló céIjáraa
ťtzeto ov ezet kibővítéséľe tekintettel.

- az onkormanyzat intézményei, az onkormźnyzat tulajdonában á||ó gazdasági taľsaságok, az
Önkoľmányzat fenntaľtásában mfüĺjđő intézmények, valamint a Budapest Fővaros
Kormĺínyhivata|a VIII. kertileti Hivatala dolgozói részére állapítson meg dolgozőibér|eti díjat,
arĺi 20|4. évben I.526,- Ft/ľró + ÁfďgepkocsĹbeálló. Javasoljuk tovźtbbá, hogy a fennmaradó
beálló.helyek hasznosítása az onkoľmźnyzat tulajdonában á11ó iires telkek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59120|1' CXI.
07.) számű önkormĺányzati rendelet, valamint a Képviselő-testiilet 2481201-3. (VI. l9.) szźlmtl
határ ozata alapj źn tciľténj en.

- a Fazekas Mihály Altalános Iskola és Gimnfuium részéľe 25 db beálló-hellyel szemben, csak
15 db gépjáľmű tészéte biztosítson paľkolási lehetőséget, tekintettel a tĺibbi intézményt
jelentősen meghaladó igényre. A Fazekas Mihály Altalános Iskola és Gimnazium dolgozói
számáľa a szabad féľőhelyek fiiggvényében, de legfeljebb 8 db beálló-hely erejéig a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. szźm alatti telken is engedélyezze adolgozói paľkolást.

- kösse ki, hogy dolgozónként csak egy darab dolgozói bérleti díj melletti bérleti szerződés
megktitéséľe van lehetőség.

- a dolgozói béľbevétel esetében tekintsen eI az ővaďék és a bérleti szerződéskozjegyzői okiľatba
foglalt tartozáselismerő nyilatk ozalta| töľténő kiegészítésétől.



- 1 Budapest VI[., KáLvéľ:'a u. 9. _ Kőris u. 4lb. szám a|atti telkek bérbeadására írjon ki az
onkormrĺnyzat páIyćzatot. A pá|yźaat, dolgozói és ügyfél _ nem üzleti célú _ parkolás
biztosításara vonatkozzon azza|, hogy a pá|yázó kö'teles vállalni, hogy' bérleti szerzodés kötése
esetén legfeljebb 8 db beálló-helyet köteles biztosítani a Losonci téri Altalános Iskola dolgozói
részére afOl4. évben érvényes I.526,- Ftlhó + ĺraryepkocsi-beálló bérleti díjon, amely összeg
évente, minden év első napjától afogyasztői iáľindexnek megfelelően nĺjvekszik. Apźiyázatban
keľüljön kikötésľe, hogy a paľkoló kialakításanak kĺiltségei és feladata a bérlőt terheli, annak
megtérítéséĹ a bérbeadóval ęlőzetesen megköttitt megállapodás a|apjáĺ kéľheti. Amennyiben a
költségek mértékéľől és megtérítéséről a felek előzetesen nem állapodtak meg, tgy abéľlő azok
megtérítését semmilyen jogcímen nem követelheti a bérbeadótól a bérleti jogviszony
megszűnését kĺivetően sem. A pźlyźnat kĺzzététe|énéI a 42812012. (xII. 16.) számtl
határozatźnak 11. pontjában meghatźrozottakon tul, nyomtatott sajtóban töľténő megjelentetést
nem javaslunk, tekintette| arra, hogy a dolgozói paľkolás a keľiiletben székhellyel, telephellyel
rendelkező cégek, iĺtézmények esetében tarthat érdeklődésre számot.

- a telkek kialakításával kapcsolatos kĺlltségek fedezeteként az onkoľmrĺnyzat 2014. évi
költségvetésében I|602 _ kémény karbarftartás és kiváltás címen elkiilönített keretĺisszegből
4.600.000'- Ft-ot, mig a I|602 _lakőház életveszély elháĺítás címen elkülönített keretösszegből
9.756.300,- Ft-ot átcsopoĺtosíi a fe|adatok ellátásĺíra, illetve a bérbeadás útjrán hasznosított
telkek esetében a bétbeszźtmításra.

Az 59/20|1. CxI. 07.) számű <inkoľmĺĺnyzati ľendeletet kapcsán javasoljuk a Képviselő-testületnek,
a rendeletet egészítse ki úgy, hogy aki anélkĹil, hogy bérleti szerződése lenne az onkormányzat
tulajdonában lévő gépkocsĹbeálló helyet haszná|ja, köteles a haszná|at utan díjat fizetni. A
hasnń|ati díj méľtéke megegyezik a Képviselő-testiiletihatáĺozatbanňgzített bérleti díjjal.

Javasoljuk, hogy a ľendeletben is keľüljön kikötésre, hogy a gépkocsi-beálló helyen egy daľab
gépjź!Ímíi taľolható, továbbá felépítmény nem építhető, veszélyes anyag' semmilyen egyéb ffiYa1,
ingóság nem tarolható.

Az önkoľmźnyzati érdekből megvalósulőberuhazások miatt nem hasznźihatő bérlemény esetében a
bérleti jogviszonyra vonatkoző szabáIyok módosuljanak oly módon, hogy ne az onkormányzat
Bizottságahatározzameg a sziineteltetés ďatt ťrzetendő díj méľtékét, hanem a ľendelet.

V. Diintés célja' pénzüryi hatásai:

A javaslat elfogadása pénaigyi fedezętet igényel a telkek tereprendezése és a kerítés és kapu
javitása miatt. Aztlj gépkocsĹbeállási lehetőség biztosításával és a Kźl|vźna u.9. - Kőľis tl. lb.
szźtm a|atbi telkek bérbeadásával az onkormanyzat bevételhez jut, ami segíti a 2OI4. évi
költségvetési előirrínyzat telj estilését.

A Kálváľia u. 9. és Kőńs l. 4lb. szán a|atti ingatlanok bérbeadása kapcsĺĺn 2014. második
félévében bruttó 1.763.649'- Ft bérleti díj bevétele származflataz Önkoľmźnyzatĺlak.

A dolgozók részére nyújtott paľkolási lehetőség kapcsiín 139 db beálló-hellyel szĺímolva 2014.
május 1. napjától év végéig 2.155.078,- Ft bruttó bérleti díj bevételre tehet szert az onkoľmĺĺnyzat.
Ez az ĺisszeg magasabb is lehet, tekintettel ana, hogy tĺibb ingatlan az intézményektől távolabb
helyezkedik el, és a dolgozók helyett vélhetően a köľnyék lakossága vagy aZ ott dolgozók fogiák
igénybe venni a gépkocsi-beálló helyeket havi 6.476,- Ft/hó + Afďgépkocsi-beálló bérleti díjon.

A telkek gépkocsi-beálló céljáľa tĺiľténő kialakításĺĺnak (Kálváľiau.9. és Kőris u. 4lb. telkek nélkül)
bruttó 11.009.168,- Ft-os ktiltsége 5,1 év alatt téľtil meg, csak a dolgozói bérleti díjakat ťlgyelembe
véve. Amennyiben lakossági bérletre is soľ kerül, a megtéľĹilés rĺividebb idő a|att váĺható.

A Kálváľia u. 9. és Kőris u. 4lb. szám alatti telkek kialakításĺának költsége a javaslat szerint akkor
meľül fęI az onkormányzat felé, amennyiben a bérlő és a bérbeađő a kivitelezési munkálatok
megkezdését mege|ozően a kĺiltségek és a megtéľítés tekintetében egymással megállapodnak, úgy
annak fedezete a jelen hatźrozatijavaslat elfogadásával rendelkezésre áll. Az e|őzetes felmérések



szerint a minimális kialakítási kciltség 2.630.000,- Ft, ennyit szükséges a bérbeszźmításra
fedezetként elkiilciníteni.

A Bérkocsis u. 32. szělm alatti ingatlanon található felépítmény elbontására vonatkoző pénzngyi
fedezet nem kerĹilt elkülĺinítésre az onkotmőnyzat költségvetésében, ezért arra vonatkozóan döntés
sziikséges.

A rendelęt módosítása péĺlzngyi fedezetet nem igényel. A rendelet módosítĺásźtva| az Önkoľmiĺnyzat
többlet bevételhez juthat a közvetlenül a gépjáľművĺin elhelyezett ťlzetésí fe|szóIítással. A bérleti
jogviszony szĹineteltetésére vonatkozó rendelkezések módosítása az Önkormányzat költségvetésére
nincs hatással, tekintettel arra, hogy a magasabb szinttĺ jogszabźiyi rendelkezések alapjrín az
onkoľmányzatbizottsźlgának sincs lehetősége ajavaslattól eltérő döntés meghozata|éra.

VI. JogszabáIyi környezet ismeľtetése:

Az onkoľmźnyzat fulajdonában áIIő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59120111. CXI. 07.) szźmű önkoľmányzati rendelet 2.

$ (1) bekezdése alapjźn az e|őteqesztés tźrgyźharl a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
jogosult dönteni. A rendelet 2. $ (8) bekezdése a|apjźn a Képviselő-testület a bérbeadói jogokat
báľmelyik béľlemény tekintetében kĺjzvetlenül gyakorolhatja.

A ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a bérlőjelĺilt 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetésére kötelezett' Az óvadék ĺisszegének méľsékléséľől és elengedéséről a
Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni.

A rendelet 15. $ (4) bekezdése szerint a bérleti szerződés megktitését kĺivetően a bérlőnek
kozjegyzó előtt egyolda|i tartozáselismerő nyi|atkozatot kell a|éúmia. Ebben tudomásul veszi,
illetve kötelezi magźú aĺĺa, hogy amennyiben a béľleti jogviszonya a bérbeadó által felmondásľa
keľül, vagy az lejaľ, el kell hagynia a bérleméný. Ezen túl ktitelezi magát ana, hogy a béľleti
jogviszonyból mindenkoľ fennálló tartozás mértékére elfogadja a bérbeadó nyilvantaľtásai alapjan
készĹilt, kiizjegyzői okiratba foglalt ténýanúsítvanyt. A bérleti szerz(5dés hatá|yba|épésének
feltétele akozjegyzői okirat elkészítése, amelyre a bérleti szerzőďésben utalni kell.

Józsefuĺĺľos éľdekében tevékenykedő szervezetek paľkolási díját a 165120|3. (V. 08.) szźlmtl
Képvi selő -te stiileti hatźn ozat r o gzíti.

A Nemzeti Vagyonľól szóló 20lI. évi CXCVI. tĺiľvény (16) bekezdése alapjan Töľvényben,
valamint a helyi önkoľmanyzat tliajdonában źĺ|Iő nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a
helyi önkormźnyzat rendeletében meghatálrozott éĺtékhatrĺr feletti nemzeti vagyont hasznosítani _ ha
tĺiľvény kivételt nem tesz _ csak versenyeztetés útjĺĺn, az cisszességében legelőnyösebb ajrínlatot
tevő tészére, aszolgá|tatás és ellenszolgáltatás értékaranyosságával lehet.

Az onkormányzat fulajdonában álló iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeáltók és
dologbéľlet bérbeadásának feltételeiről szőIő 5912011. (XI. 07.) számú <inkoľmányzati rendelet 7. $
(1) a) pontja ďapjrín a béľleményt csak veľsenyeztetés alapjan lehet bérbe adni, ha abeköltöńető
forgalmi éľtéke eléri vagy meghaladja a 15 millió foľintot.

A dijťlzetés nélküli paľkolás biztosítását anemzeti vagyonľól szőIő 20|1. évi CXCVI. törvény 11. $
(13) bekezdése alapjan nemzetí vagyon ingyenesen kizarő|ag közfeladat ellátása céljából adható
haszná|atba' a kozfe|ađat e|Itłásźůloz szĹikséges méľtékben. Tekintettel aĺľa, hogy a dolgozók
autóinak paľkoltatása nem kapcsolódik a közfe|adat e||átásźůloz, a díjmentes paľkolás nem
biztosítható.

A kerületben található gépkocsi-beállók bérleti diját248l2013. (VL |9.) szźműKépviselő-testiileti a
hatéltozat II. fejezet 8. c) pontjan hatźnozzameg, ezért ettől eltéľő bérleti díjról is csak a Képviselő.
testĺilet dönthet.

A Hatźnozat 34. pontja a|apjźn a bérleti díjról (vagy módosításáľól) vďó megállapodás sorĺín _
fi.iggetlenü| attő|, hogy az milyen okból töľténik _ minden esetben ki kell kdtni és a bérlőnek



vállalnia kell' hogy azt$bér|eti díjat - vagy ha a bérleti díj nem módosul a jövőben aťlzetett béľleti
díjat _ a következő évtől, évente január |-jétő| a KSH áIta| az e|ozó évre vonatkozőn kozzétett
fogyasnői áńndex méĺtékével n<jvelten ťlzetí. Amennyiben a béľlő a kĺlziizęmi- és
kültinszolgáltatasi díjak összegét a Bérbeadónak fizeti meg, évente januáľ l-től a Főváľosi
Közgyulés áIta| a tźrgyévre meghatározott iíron szźĺnított díjakat ťĺzeti meg. A bérlőnek írásban
nyilatkozatot kell adni arról, hogy ezen bérleti-, köziizemĹ és külcinszolgáltatási đíj emelést
ellenvetés nélkül elfogadj a.

A határozat 35. pontja alapjźn az t$ bér|eti szerződésben és a szerződés módosítása során minden
esetben ki kell kötni, hogy a bérbeadó a helyisóg béľleti díját 10 %,-ka| megemeli, ha a helyiséget
magźlban foglaló épület előtti közterületen díszbuľkolat létesül vagy jelentős beruhźuzźls valósult
meg, és a béľleti díj összege nem éń e| a7. és 8. pont szeľint szźtnított bérleti díj 20 %,-ka| emelt
tisszegét.

Az onkoľmźnyzat fulajdonábarl áIIő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek béľbeadásanak feltételeiről szóló 59l20|l. (XI. 07.) szźtmű önkoľmányzati 13. $ (2)
bekezdése szeľint a bérlő a bérleti szerzőďés megkötésétmege|ózően köteles a bérbeadónak 3 havi
bruttó béľleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni. A beťtzetett óvadék nem
kamatozik, és a béľleti szeruőďés lejĺíĺtakor visszajáĺ, ha a béľlőnek nincs sennrniféle hátta|éka és a
bérlemény megfelelő állapotban adja vissza bérbeadónak. A bérleti jogviszony ideje alatt a
bérbeadó jogosult az óvadékot a bérleti díj és az ezze| összeftiggő kozi,lzemi tartozásta, valamint a
rendeltetésellenes haszná|atből eredő meghibásodasok ktjavításaru felhasználni. Ebben az esetben a
bérlőnek az ővadékot az ercďetí ĺisszegre fel kell töltenie.
A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság jogosult dĺinteni az ővadék összegének mérsékléséről
és elengedéséről.

A Rendelet 15. (4) bekezdése szerint a bérleti szerződés megkötését kĺivetően a béľlőnek
kozjegyzó előtt egyoldaLű tartozáselismeľő nyilatkozatot kell aláírnia. Ebben tudomásul veszi,
illetve kötelezi magát a:ľa' hogy amennyiben a bérleti jogviszonya a bérbęadó által felmondásra
keľiil, vagy az lejar, el kell hagynia a béľleményt. Ezen túl kĺitelezi magát arra, hogy a bérleti
jogviszonyból mindenkoľ fennálló tartozás méľtékéľe elfogadja a béľbeadó nyilvántaľtásai alapjźn
készült, kozjegyzői okiratba foglalt ténýanúsítvanyt. A bérleti szerzőđés hatálybalépésének
feltétele akozjegyzői okirat elkészítése, amelyre a bérleti szeľzőđésben utalni kell.
A kiĺzjegyzői okiratot az alábbi esetekben nem szfüséges elkészíttetni:
a) Ingyenes vagy kedvezményes béľbeadás esetén, vagy ha a bérleti díj ÁFA nélküli havi összege

egyébként sem éľi el a 20.000,-Ft-ot,
b) A Vaĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság egyedi döntése alapján.

A Rendelet 29. $ (1) bekezdése alapján a Yáĺosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság
|lozzájćru|ásával a bérlővel megállapodás kĺithető, hogy a bérlő teszi a bérleményt rendeltetésszenĺ
haszná|atra alkalmassá, illetve źta|akítja, bővíti, korszenisíti. 

^ 
(2) bekezdés szeľint a munkálatok

megkezdése előtt a hatóságok engedélyét be kell szerezni, melyhez béľbeadó nevében a tulajdonosi
hozzájtm|ttst a Polgáľmester adja ki. A (3) Az onkormanyzat költségére tĺirténő áta|akitástő|,
korszeľíĺsítésről a költségvetésben e célra teľvezett e|őirźnyzat terhére a Yźlrosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság döntése a|apjan lehet megállapodni. A munkálatok bonyolításáľól a bérbeadó
szervęzet gondoskodik. A költségkeľet felhasználása soľán a kozbeszerzés szabáIyait
értelemszeľíĺen érvényesíteni kell.

A Képviselő-testĺilet 2481201-3. (vI. 19.) sziĺmú hatáĺozat 8. b.) pontj a a|apjźn az orczy negyedben
elhelyezkedő telek havi nettó béľleti díja 150'- Ft/m .

A Képviselő-testĺilet hatásköľe a Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzat vagyonlíról és a vagyon
felętti tulajdonosi jogok gyakoľlásaľól szóló 661201.2. (xII. 13.) önkormányzati rendelet 15. $ (2)
bekezdésében, valamint a Képviselő-testĹilet 165120|3. (V. 08.) szálrľľ(l hatźrozatában foglaltakon
alapul.



A Vagyonrendelet 7. $ (2) bekezdése szerint Ha az onkoľmanyzat rendelete vagy a Képviselő-
testiilet hatérozata mást nem taĺtaImaz a tulajdonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy melyik
versenyeztetési elj arást kęll a|ka|mazni.

A Vagyonľendelet 14. $ (3) bekezdése a|apjtn, ha a szerzőđés tárgya tĺjbb vagyonelem, akkor a
rendelet éľtékhatĺĺľľa vonatkozó ľendelkezéseinél a vagyontźrgyak együttes vagyonügyleti értéke az
irányadó. osszesített vagyoniigyleti éľték alatt az adott vagyonĹigylet éital érintett vagyonösszesség
részeinek összeadott vagyonügyleti értékét kell tekinteni.

A versenyeztetési eljarás lebonyolításrĺnak szabá|yait a Képviselő-testiilet 428120|2. CXII. 06.)
számíhatźrozatarcgzítĹ

Magyarországhe|yi önkoľmiĺnyzatairó| sző|ő 2011. évi CL)ooilX. ttirvény 42. s 1. pontja alapjźn:
,,A képviselő-testiilet hatáskĺjréből nem ruhźľ;hatő át a rendeleta1kotás.''

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabźůyzatźrő| szőlrő 25120|3. (v.27.)
szźtmí önkoľmányzati rende|et 4|. $ (l) bekezdése a|apjźn ''A Képviselő-testiĺlet önkoľmányzati
rendeletet alkot, valamint noľmatív és egyedi hatátozatothoz....',

A ľendeletmódosítás két hasábos összehasonlító elrendezésben csatolásľa került, amelynek bal
oidaia azercđeti rendeiet sz<iveget, míg jobb oidaia a módosítiĺsi javasiatokattarta|mazza.

Kéľem az alábbikéthatározati javaslat és a ľendelet elfogadását.

Határozatĺ javaslat

. . ../ . . ... (. . . ..) szźmĹl Képviselő-testületi hatánozat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l.) visszavonjaa 165/2013. (V. 08.) számú,168120|3. (V. 08.) számű, valamint a24512013. (YI.
1 9.) számú határ ozatát.

2.) e|tér a 248120|2. (VI. 19.) számú képviselő-testtileti hatźrozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghataľozott bér|eti díjtól és egyúttal az onkormźnyzat íntézményei, az onkormányzat
fulajdonábaĺ áIIő gazdasági taľsaságok, az onkormányzat fenntartásában működő intézmények,
valamint a Budapest Főváľos Koľmanyhivata|aVlll. kerĹileti Hivatala do|gozőírészére dolgozói
béľleti ďijat á||apit meg, amelynek összege 2014. évben 7.526,- Ft/hó + Afďgépkocsi-beálló,
amely minden évben az fogyasztói árindexnek megfelelő méľtékben növekszik. A Közterület-
feliigyelet szo|gźiati gépjáľmiivei, valamint a JIK szolgálati gépjĺĺľmtĺve a Budapest VIII., Jőzsef
u.27. száma|atti telken ingyenesen paľkolhatnak, mivel közfeladatot látnak el.

2.) aFazekas Mihály Áttalános Iskola és Gimnĺĺzium dolgozőiszźtmźra legfeljebb 15 db beálló-
helyet biztosít. A Fazekas Mihály Általĺĺnos Iskola és Gimnazium dolgozói szźmára a szabad
férőhelyek ftiggvényében, de legfeljebb 8 db beálló-hely erejéig a Budapest VIII., Futó u. 5-9.
száma|atti telken is engedélyezi a dolgozói paľkolást.

3.) egy dolgozó egy darab dolgozói béľleti díjú bérleti szerz(5dés megkötéséľe jogosult.

4.) a Budapest VIII., Béľkocsis u. 32., a Karácsony S. u. 29., a Koszoľti u. 26., a Lujza u. 32., a
Magdolna u. 28. szám a|atti telkeket egyéni gépkocsĹbeá||ő cé|jara torténő hasznosításľa
kijeliili. A telekingatlanokon az Önkormźnyzat fulajdonában á1ló iiľes telkek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről szóló 59120| 1. (XI. 07.)
ĺinkoľmányzati rendelet, valamint a Képviselő-testĹilet 24812013. (VI. 19.) szźlmíhatérozat 8,lc.
pontja a|apján tĺirténő parkolason tul, az Önkoľmźnyzat intézményei, az Önkoľmőnyzat
tulajdonában á||ő gazdasági tĺĺĺsaságok, az onkoľmányzat fenntaľtásában mfüĺidő intézmények,
valamint a Budapest Fővaľos Kormanyhivata|a VIII. keľtileti Hivatala dolgozói részére is
biztosít parkolási lehetőséget a jelen határozatban foglalt feltételek mellett.
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5.) a Budapest VIII., József u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szám a|atti telekingatlanokat a
továbbiakban is kizaró|ag az tnkormlínyzat intézményei, az onkormźnyzat tulajdonában álló
gazđaséryi tiĺľsaságok, az Öĺ,lkormányzat fenntaľtásában miĺködő intézmények, valamint a
Budapest Fővlíľos Kormanyhivata|a VIII' keľĹileti Hivatala dolgozói részéte parkolás céljából
hasznosítja.

4.) u Önkoľmanyzat fi|ajdonában á11ó iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi beállók és
dologbéľlet béľbeadásanak feltételeiről szóló 59120|1.cXI. 07.) számű önkormányzati rendelet
13. $ (2) bekezdése a|apjána 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megťrzetését
a dolgozók tészérę elengedi.

5.) u Önkoľmanyzat tulajdonában álló tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbérlet bérbeadasának feltételeiľől szóló 59120111. CXI. 07.) számű önkormanyzati rendelet
15. $ (4) a.) pontja a|apján a dolgozók részére eltekint az egyo|dalú kĺitelezettség vállaló
nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásától a béľleti díj méľtékére tekintettel.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsĹbeállók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok e||átésźra.

7.) a) a Budapest VIII., Bérkocsis u. 32., a Karácsony S. u. 29., a Koszoľú u. 26., aLujzau. 32., a
Magđolna u. 28. szźmt alatti, a Budapest VIII., KáLvátla u. 9. és Kőris u. 4k. száĺn alatti telkek
kialakíĹásával kapcsolatos költségekľe |4.356,3 e Ft-ot biztosít a ||602 _ kémény karbantartás
és kiváltás címen elkülönített keretösszegből 4.600.000,- Ft-ot, alakóhaz életveszély e|hárítása,
gázhéůőzat csere címen elkülönített keretĺiss zegből 9.7 56.300,- Ft-ot.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás |1602 cím _ kötelező feladat - dologi
előirźnyzaton beliil a kémény kaľbantaľtás és kiváltás előiranyzatő| 4.600 e Ft-ot, a lakőhaz
életveszély elhźttítása, gázhá|őzat csere előirĺĺnyzatrő| 9.756,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a telek
kaľbantaľtás e|őirźnyzatra 1 1.009 ,2 e Ft-ot Béľkocsis u. 32.' Kaľácsony S' u. 29., Koszoru u. 26.,
L$za u. 32., Magdolna u. 28. szźtm a|atti telkek paľkoló cé|jara töľténő átalakítási feladatainak
e||źúására, aKáIvtna u. 9. és Kőris u. 4lb. szám a|atti telkek bérbeszétmítására3.347,1e Ft-ot.

c) felkéľi a Polgáľmestert, hogy a költségvetési rendelet k<ivetkező módosításĺĺnźil ahatáĺozatban
fo glaltakat vegye figyelembe

Felelős : Kisfalu Kft . iigyve zetĺĺ igazgatőja
Hatlíľidő: 2014. április 24., akĺiltségvetési rendelet követkęző módosítása
A dĺintés végľehajtasátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

.. ..l . . ... (. . ...) számú Képviselő-testtileti hatźnozat

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy

1.) aBudapestVI[., Kálrvánau.9. ésKőľis u.4lb.szźnnalattitelkeket pá|yazattftjánhasznosítja.

2.) apáIyazati felhívás tarta|mát a kĺĺvetkezők szeľint fogadja el:

a.) a minimális bérleti đíj:23I.45O'- Ft/hó + Äfa

b.) a bérbeadás célja: dolgozói és tigyfel paľkolás biztosítĺása, uzleti célú parkolás nem
megengedett

c.) a páIyazónak vállalnia kell, hogy bérleti szerződés kötése esetén a Losonci téri Általanos
Iskola dolgozói részéľe legfeljebb 8 db beálló-hely eĄéig biztosítja a parkolást az
önkoľmányzati do|gozők által ťlzetendő,2014. évben 1.526,- Ft/hó + Áfďgepkocsi-beálló
béľleti díjon, amely bérleti díj minden év első napjával a fogyasztői árindexnęk megfelelő
mértékben ncivekszik.

d.) a bérlő a paľkoló kialakításávď kapcsolatos kĺiltségeket és felađatokat köteles viselni, annak
megtéľítését a béľbeadőva| e|őzetesen megkötött megállapodas a|apjźnkéľheti. Amennyiben
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a költségek méľtékéről és megtéľítéséről a felek előzetesen nem állapodtak meg, úgy a béľlő
azok megférítését sęmmilyen jogcímen nem követelheti a bérbeadótól a bérleti jogviszony
megszíĺnését követően sem.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yazatkozzétetęIére és lebonyolításaľa.

4.) eľedménytelen eljráľás esetén aptůyźzat eľedményének megállapitźsźra a Varosgazdálkodási és
Pénziigyi B izottságo t hatalmazza fe|.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő : 20|4. ápn|is 24.
A döntés végrehajtźlsátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 20|4. ápľilis 1 1.

Kovács ottó
Ĺigyvezető igazgatő

Töľvényességi ellenőľzés :
Rimĺĺn Edina

jegyző
nevében és męebízásából:

/, ,f,b-k f-,
Dľ. Mészłĺľ Erika

aljegyző

Melléklet:
- rendelettewezet
- kéthasábosösszehasonlítórendelettervezet

2tl1/' ÁPR 'n 
J*"
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Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefváľosi onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének

... 12014. (.....) iinkoľmányzah ľendelete

az onkoľmányzattutajdonában álló üľes telket felépítményes ingatlanot gépkocsi.beállók és
dologbéľlet béľbeadĺĺsának feltéte|eiľől szĺóló 5912011. (xI. 07.) tinkoľmányzati ľende|et módosításáľó|

Budapest Fővráľos VIII. kerület Józsefuráľosi onkoľmĺínyzat Képviselő-testiilete az Alaptörvény 32. cik.t< (1)
bekezdés a) pontjában meghatfuozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľlet
bérbeadĺásainak feltételeiről szóló 5912011. (xI.07.) önkoľmĺányzati rendelet (a továbbiakban: RendeÉt) l.$
(1) bekezdése aza|ábbiakkal egészül ki:

1. $ A rendelet 1. $ (1) bekezdésének szövege aza|źbblĺamódosul:

Jelen rende|ethatźiya az onkormźnyzat tulajdonában álló bérbeadás útjĺán haszrosított és bérbeadás
útjrán hasznosítani kívánt iires telkekre, felépítményes ingatlanokľa, gépkocsĹbeállókra és az egyéb
dologbérletre (óriásplakát, falľaszerelt kirakat, neonüĺbla, rękl{áÍntábla) terjed ki (a továbbiakban:
béľlemény), kivéve eaokat a telkeket, amelyek az cnkormányzat lntézĺĺlényeinek telephelyeit képezik,
és azokat az lnténnény önállóan hasznosítja.

2. $ A ľendelet 1. $ (2) bekezdésének szövege az a|źbbiakłamódosul:

A bérbeadó a bérbeadói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során aPolgári Törvénykönyvről
sző|ó 2013 . évi V. töľvény és e rendelet a|apjźn köthet megállapodást és tehet jo gnyi|atkozatot,

3. $ A Rendelęt l0. $ (4) bekezdése az a|źhbiakkal egészĺil ki:

Béľlő egy gépkocsĹbeá||őn kiz,arő|ag egy gépjármĺĺvet tráľolhat. Azon felépítmény nem építhető,
semmilyen veszélyes vagy egyéb nYaE, ingóság nem tĺáľolható.

4. $ A Rendelet 34. s (1) bekezdése azalábbiak szerint módosul:

A béľlő lejĺáľt esedékességű tartozása esetére a bérbeadó szervezet abér|ó kérelme a|apjén atartozźs
rendezésérę a 2013. évi V' töľvény (Ptk.) szerinti pénnartozás esetére jfuő, kamattal teľhelt
rész|etťlzetést engedélyez, amennyiben a béľlőnek 5 éven belül nem volt nem teljesített részleďlzetési
megállapodása.

5. $ A Rendelet 35/A' $-sal egésztil ki az a|ábbiak szerint:

Aki anélkiil, hogy bérleti szetzódésę |ellne az Önkormányzat fu|ajdonában tévő gépkocsĹbeálló helyet
hasnlźů1a, köteles ahasnlá|atutźn díjatfizetni. Ahasnńůati díj napi, mértéke - ide értve a megkezdett,
de be nem fejezett napokat is - a képviselő-testtilet gépkocsĹ beálló hely béľleti díjfua vonatkoző
hatfu ozatźtban ľö gzített havi ös sze g.

6. $ A Rendelet 36. $ sz<ivege az aláhbiramódosul:

Amennyiben a bérlemény hasnlźl|ata az Önkormányzat érdekében megvalósuló építési kivitelęzési
munkálatok miatt lehetetlenné váiik, a felek a munkálatok idejére szüneteltetik a béľleti jogviszoný,
amelynek időtartamźtrabér|ő a bérleti díj fizetési kötelezettség alól mentesiil. A mentesség nem éľinti a
béľleményhez kapcsolódó köziizemi díjak fizetési kötelezettségét.

7. $ Ez a ľendelet 2014. átpril.is28-źn|éphatźiyba.

Budapest, 2013. április ...

Rim{án Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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59/2011.-(vII. 05.) Budapest Józsefoáľos
onkormányzati ľendelet

az onkoľm ányzat tulajdonában álló üľes
telket felépítményes ingatlanot gépkocsĹ

beállĺĎk és dologbéľlet bérbeadásának
feltételeiľől

1.. $ (1) Jelen rendelet batalya az
onkormanyzat Eilajdonában ĺílló béľbeadás
útján hasznosított és bérbeadás útj{án
hasznosítani kívĺánt iiľes telkekre,
felépítrnényes ingatlanokra, gépkocsĹ
beállókľa és az egyéb dologbérletre
(óriásplakát, fakaszerclt kiľakat, neontábla,
ľeklámtlíbla) teded ki (a továbbiakban:
bérlemény)'

1. $ (2) A bérbeadó a bérbeadói jogok
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
során a Polgĺĺri Törvénykönyvről szőIő
1959. évi [V. törvény és e ľendelet alapjĺán
kĺĺthet megállapodást és tehet
jognyilatkozatot.

10. $ (4) Bérlő egy a gépkocsi-beállón
k'lzańIag egy gépjĺĺľmiivet üáľolhat. Azon
felépítmény nem építhető, veszélyes anyag
nem tĺĺľolható.

34. $ (1) A bérlő lejart esedékességű
tartozása esetére a bérbeadó szewezet abérlł5
kérelme a|apjźn a tartozźs rendezésére az
1959. évi IV. ttirvény (Ptk.) szerinti
pénztntozás esetére jaľó, kamatta] teľhelt
ńsz|etťĺzetést engedélyez, amennyiben a
bérlőnek 5 éven beltil nem volt nem
telj e sített r ész|etťlzeté s i me gál lapo dása.

Budapest ľ.őváľos VIII. keľĺilet
Józsefváľosĺ Onkorm ányzat Képvĺsető.

testĺiletének
... 12014. (.....) iinko rmányzati ľendelete

az onkoľmálnyzat fulajdonában álló üľes
telkek, felépítményes ingatlanot gépkocsÍ.
beállĺók és dologbéľlet béľbeadásának
feltételeiľől
sző|ő 5912011. (WI. 05.) tinkoľmányzati

rendelet módosításáról

1. $ (l) Jelen rendelet hatźiya az
onkormĺány zat tulajdonában álló bérbeadás
útj'án hasznosított és bérbeadás útján
hasmosítani kívránt tires teikekre,
felépítményes ingatlanokľa, gépkocsi-
beállókra és aZ egyéb dologbéľletre
(óľiásplakát, fa|taszerclt kiľakat, neontiíbla,
reklrímtĺábla) terjed ki (a továbbiakban:
bérlemény), kĺvéve azokat a telkeket,
amelyek az Onkormánvzat
intézményeĺnek telephelyeĺt képezit és
azo|<at az intézmény önállóan hasznosítj a.

1. $ (2) A bérbeadó a bérbeadói jogok
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
sorĺán a Polgáľi Ttirvénykönyvről sző|ő 2013.
évi V. tciľvény és e ľendelet alapjan köthet
megállapo dást é s tehet j o gny i|atkozatot.

10. $ (4) Bér1ő egy gépkocsi-beátlón
k*tzaľôIag egy gépjrĺľművet tlĺľolhat. Azon
felépítmény nem építhető, semmilyen
veszélyes vagy egyéb anyag, ingóság nem
tláľolható.

34. $ (1) A bérlő lejáľt esedékességÍĺ tntozása
esetére a béľbeadó szervezet a bérlő kérelme
alapjan a tartozás rendezésére a 20|3. évi V.
törvény (Ptk.) szerinti pénztartozás esetére
jáÍő, kamattal teľhelt részletfizetést
engedélyez, amennyiben a bérlőnek 5 éven
belül nem volt nem teljesített ľészletťlzetési
megállapodása.
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A béľletĺ jogviszony szĺinetelése

36. $ Amennyiben a bérlemény hasznélata
az onkormanyzat érdekében megvalósuló
építési kivitelezési munkálatok miatt
lehetetlenné válik, a felek a munkálatok
idejére sziinetęltetik a bérleti jogviszonyt,
melynek iđőtntarnara béflő a bérieti díj
ťrzetési kötelezettség alól a
Vĺáľosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság
döntésében meghatánozot7 méľtékéig
mentesiil. A mentesség a bérleti díj ťrzetési
kĺitelezettség a béľleti díj 100 %-ie
meghatározhatő, a feliĺjítas méľtékének és
időtartamanak fiiggvényében. A mentesség
nem érinti a béľleményhez kapcsolódó
kĺĺzĹizemi díjak fizetési kĺitelezettségét.

35/A. $ Aki anélküI, hogy béľleti
szerződése lenne az onkoľmányzat
tulajdonában lévő gépkocsĹbeálló helyet
használja' köteles a használat után díjat
fizetni. A használatĺ díj napi' méľtéke. ide
értve a megkezdett, de be nem fejezett
napokat is - a képvĺselő.testĺĺlet gépkocsi.
beálló hely béľleti díjáľa vonatkozĺi
batározatában ľtigzített havĺ összeg.

36. $ Amennyiben a béľlemény hasznáiata az
onkormĺĺnyzat érdekében megvalósuló
építési kivitelezési munklĺlatok miatt
lehetetlenné válik, a felek a munkálatok
idejéľe szĹineteltetik a béľleti jogviszoný,
amelynek iđőtartamĺáľa béľlő a bérieti đíj
Íizetési kötelezettség alól mentesiil. A
mentesség nem érinti a bérleményhez
kapcsolódó koďuemi díjak fizetési
kötelezettségét.


