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Buda pest Józsefvá rosi on koľmá ny zat
Képviselő.testület e számára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 20 I 5. j únius 4. sz. napirend

Táľry: Javaslat a nem lakás célú ingatlanok bérleti díjaÍć..l szóló képviselő-testiileti
hatźr o zat mó do s ításara

A napirendet nyilvános/záľt iilésen kell taľgya|ni, ahatźlrozat éslvagy rendelet elfogadásrĺhoz
egyszeľíĺ/minősítettszavazattijbbséeszükséees.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůiryĺ Bizottság véleményezi tr
Embeľi Erőforľás Bizottság vé|eméĺyezi tr

Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźtmáľ a:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az
előteľi esztés mestiĺľsv a|ásźft .

Tisztelt Képviselő-testü|et!

I. Tényállás és a diintés taľta|mának ľészletes ismeľtetése' 
.

A Kisfalu Kft. szakmai javaslattal fordult a Polgáľmesteri Hivatalhoz, amelyben az onkormányzat
tulajdonában álló nem |akás cé|jfua szolgáló he|yiségek, telkek, gépkocsi beállók egyéb dologbéľletek
bérleti díjź!Íó| sző|ő 248/2013 (VI.l9) szźmű képviselő-testületi hatźnozat (a továbbiakbanHatźrozat)
mód o s ítását kezdemény ezte.

A Kisfalu Kft. felméte a telkeken üzemeltetett gépkocsĹbeállók foglaltságát. A 11 db gépkocsĹ
beállóként üzemeltetett telekből 4 db működik teljes kihasználtsággal, amelyek közĺil 2 db az
Önkormányzathoz kapcsolódó cégek és intézmények parkolását biĺosítja. A te|ek átlagos
kihaszráltsága 67 %o-os' ebben 1 db olyan telek is ta|źihatő, amelyen nincs béľbe adott beálló-hely
jelenleg. 13 db lakóház udvarán üzemeltet az onkormányzat gépkocsi-beéitőt. Ezekből teljes
kihasználtságga| 4 db miĺködik, a fennmaradó ingatlanok átlagos kihasználtsága 50,86 %-os. A beálló-
helyek foglalása éľkezési sorľendben, a kéľelmező által kiválasztott helyre töľténik, így a megmaľadó
helyek źútalźban a legnehezebben megköze|íthető, vagy egyéb ok miatt (pl. fa) kedvezótlen
elhelvezkedésĹĺek.
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A fentiek a|apján célszeríĺ a gépkocsi beállók béľleti díjának módosítása, ugyanis a díjak progľesszív
módon történő meghatározźlsa nem indokolt. Javasolt, hogy az egyéni gépkocsĹbeálló havi bérleti díja
10.000,- Ft + Afa összegben kerÍiljön meghatározásra.

A Hatźrozata 15. pontja rendezi a nyilvános, bárki szźlmźĺra elérhető onkormányzat źita| indított
vállalkozói programban részt vevő, józsefuárosi székhe|lyel rendelkező vállalkozók támogatásának
módját. Eszeľint ezen vźila1.kozőlbérlrő havi nettó bérleti díja az e|ső f4 hónapban a közös költség
L\%o-ka| megemelt <isszegével egyenlő, mig a 25. hónaptól a bérleti díj a szźmitott bérleti dijra
emelkedik. Ez arende|kezés a2013. évi bevezetése óta nem hozott kellő eredméný, nem volt olyan
vállalkozó, aki az onkoľmányzat tulajdonźban ái|ő helyiségben kezdte volna meg vá||a|kozői
tevékenységét. A H13 Diák és Vállalkozasfejlesztési Központtal folytatott egyeztetés eredményeként
javasolt a bérleti díj meghatározásának módosítása.

Javasolt, hogy a bérleti díjak megállapítrása, és a 15. a.) pont módosítása az a|átbbiak szerint töľténjen
meg:

Új berbeadas esetén, a |2. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben akérelmezó nyilvános,
báľki szamára eléľhető onkormányzat źital indított vźúlla|kozői programban vett részt, székhelye a
Józsefuárosban találhatő éshatźrozott idejű, 60 hónapra szóló bérleti szerződést köt, a fizetendő bérleti
díj mértékét

i. az első }4hónapban a mindenkori közös költség I0 %o-ka| növelt éľtékének
ii. a25-36. hónapok köz<jtti időszakban azingatlaĺ beköltözhető forgalmi éľtékének 3 Yo-źnak
iii. a37-48. hónapok közötti időszakban azíngat|anbeköltĺjzhető forgalmi értékének 4,5 %o-źnak
iv. a 49-60. hónapok közötti időszakban az ingat|an beköltözhető forgalmi éľtékének 6 %o-ának

megfelelő összegben kell meghatźrozni.

a.a.) Amennyiben a közös k<iltség |0 %o-ka| növelt cisszege magasabb, mint jelen pont ii.)-iv.) pontja
szerinti bérleti díj, tlgy a béľleti díjat a jelen pont i.) pontja szerint kell megállapítani.

a.b.) Amennyiben a bérlő béľleti szeľződése a 60. hónapot k<ivetően meghosszabbítiásľa ker[il, a
bérleti díjat a további időszakokra a jelen határozat 7. és 8. pont alapján szźtmitott összegen kell
meghatározri.

II. A beteľjesztés indoka

Ahatźrozat módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára aTiszte|t Bizottság jogosult.

III. A diintés célja' pénzĺigyi hatása:

A gépkocsi-beálló bérleti diiának megemeléséve| az onkormĺányzat magasabb bérleti díj bevételre
tehet szeľt, így a hatátozat e|fogadása kedvezően befolyásolja az onkormányzat költségvetési
bevételének teljestilését.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti dijának módosíüása az Önkormányzat bevételeit
kedvezőtlenĹil befolyásolja. Figyelembe véve att, hogy a 15.a.) pont alapján helyiség bérbeadásáľa
még nem került sor, újabb, jelenleg még nem hasznosított he|yiségek bérbeadására is sor keľĺilhet, és

így csökkenhet az ĺires helyiségek állománya, ami kompenzálja az onkormányzat üres helyiségek
miatt ke letke zo kiadásait.

A batár ozati j avas lat elfo gadása pénzĺjgy i fedezetet nem i génye l.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testtilet hatásköre az A|aptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésén,
valamint a Magyaľország helyi önkormányzatairól szóló 20II. évi CLXxxx. törvény 13. $ (l)
bekezdés 9. pontjában és az |993.évi LXXVIII. töľvény 3.$ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Fentiek a|apjźn kérem, hogy a Képviselő-testi'ilet az előterjesĺéssel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen.



Hatáľozati iavaslat

. . . év (..hó.. nap) szímú Képviselő-testii leti hatźn ozat:

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hory 20l5. június 5. napjától

1.) Képviselő-testiilet 248ĺ2013. (VI. 19.) számű határozat 8. pont c.) alpondrának szövegét az
alábbiak szerint módosítja:
c.) GépkocsĹbeálló bérleti díja: f015. évben nettó 10.000,- Ft/hó, majd ezt követően 2016. évtől.

évente az inÍláció méľtékével növelni kell.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. június 5.

2.) Képviselő-testtilet 248ĺ20ĺ3. (VI. 19.) számű hatźrozat 15. pont a.) alpontjának szövegét az
alábbiak szerint módosítja:

15. a) Új bérbeadás esetén, a 12. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben akére|mező
nyilvános, bárki szátmźra eléľhető onkormányzat źůta| indított vállalkozói programban vett részt,
székhelye a Józsefuárosban találhatő éshatźltozott idejű, 60 hónapľa szóló béľleti szerződést kiit, a

fizetendő béľleti dij mértékét

i. az első 24 hőnapban a mindenkori közös költség |0 %-ka| növelt éľtékének
ii. a25-36. hónapok közötti időszakban azingat|anbeköltözhető forgalmi éľtékének 3 %o-źtnak

íli. a37-48. hónapok közötti időszakban azingat|anbeköltözhető forgalmi éľtékének 4,5 Yo-źlnak

iv. a49-60. hónapok közötti időszakban azingat|an beköltözhető forgalmi éľtékének 6%o-ának

megfelelő összegben kell meghatźrozni.

a.a.) Amennyibęn a közös kĺjltség I0 %-kal növelt összege magasabb, mint jelen pont ii.)-iv.)
pontja szerinti bérleti dĺj, úgy a béľleti díjat a jelen pont i.) pontja szerint kell megállapítani.

a.b.) Amennyiben a bérlő bérleti szerződése a 60. hónapot követően meghosszabbítasra kerĺil, a
bér|eti dĹjat a további időszakokra a jelen hatźlrozat 7. és 8. pont a|apján számított összegen
kell meghatźrozni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Határidó: 20 1 5. június 5.

3.) A jelen hatírozat |.) és 2.) pontja szerinti módosításokat a hatźtrozat hatźiyba|épését követően
benyúj tott kérelmek esetében kell alkaĺmazni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. június 5.

Budapest, 20l5. május 23.

Töľvényességi ellenőľzés:
Danada.Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

Ąľ/4
dľ. Kocsis Jľ'ĺáLté l

polgármester { .
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l. számú melléklet

248 ĺ 20 |3 . (VI. 1 9. ) sz,ámű Képvise lő-testĺileti
hatźnozat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest
Józsefuáros onkormányzatrínak (a továbbiakban:

Önkormanyzat) Képviselő-testülete (a
továbbiakban : Kt.) azonkormányzat

fulajdonában álló nem lakás céljara szo|gá|ő
helyiségek (a továbbiakban: helyiség), telkek,
gépkocsĹbeállók, egyéb dologbérletek bérleti

díjáról a következő határozatot (a továbbiakban:
hatáĺoz-at\hozza:

f48 / 20 13 . (VI. l 9.) számű Képvise lő-testületi
határozat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest
Józsefu áros onkormány zattnak (a továbbiakban:

onkormányzat) Képviselő-testülete (a

továbbiakban: Kt.) az Onkormány zat
fulajdonában álló nem lakás céljĺára szolgáló

helyiségek (a továbbiakban: helyiség), telkek,
gépkocsĹbeállók, egyéb dologbérletek bérleti

díjáról a következő hatźrozatot (a továbbiakban:
hatźrozat) hozza:

8.

c)

8.

c) GépkocsĹbeálló bérleti díja: 2013. évben
nettó 6.368,- Ft/hó, majd ezt követően 2014.
évtől évente az infláciő méľtékével növelni
kell.

15. a) Uj bérbeadás esetén, a |2. és 13. pont
szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a
kérelmező nyilvános, bźrki számźra e|érhető
Önkormányzat źital indított vállalkozói
programban vett részt, székhelye a
Józsefuárosban található és haĹározott idejű,
minimum 60 hónapra szóló bérleti szerződést
köt, a fizetendő bérleti díj mértékét az e|só 24
hónapban a mindenkori közös költség I0 %-
kal növelt éľtékének megfelelő összegben
kell megjlatźtrozni, majd ezt követően a
bérleti díj méľtéke a 7. és 8. pont a|apjźn
szátmitott bérleti díj ra emelked i k.

Gépkocsi-beálló bérleti díja: 2015. évben
nettó 10.000,- Ft/hó, majdezt követően 2016.
évtől évente az infláciő méľtékéve| növelni
kell.

15. a) Uj bérbeadás esetén, a If. és 13. pont
szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a
kérelmező nyilvános, bárki szÍmźra elérhető
onkormányzat źńta| indított vál|alkozói
pľogľamban vett részt, székhelye a
Józsefrárosban található és hatĺĺrozott idejiĺ,
60 hónapra szóló bérleti szerződést köt, a
fizetendo bérleti díj méľtékét

i. ąz első 24 hónapban a mindenkori közös
kaltség I0 %-kal növelt értékének

ii. a 25-36, hónapok k)zötti időszakban az
ingatlan belaltzhető forgalmi értékének
3 %-ónak

iii. a 37-48. hónapok k)zĺjtti időszakban az
ingatlan belrohazhető forgalmi értékének
4,5 96-ónak

iv. a 49-60. hónapok kÓzĺjtti időszakban az
ingatlan belrolnzhető foľgalmi értékének
6 %-ának

megfelelő összegben kell meghatźtrozni.

a.a.) Amennyiben a közös köItség |0 %.ka|
növelt összege magasabb, mint jelen
pont ii.).iv.) pontja szerinti bérleti díj,
úgy a bérleti díjat a jelen pont i.) pontja
szerint kell megállapítani.

a.b.) Amennyiben a bérlő bérleti szerződése a
60. hónapot követően
meghosszabbitásra kerül, a béľleti díjat
a további időszakokra ajelen határozat
7. és 8. pont alapján számított összegen
ke|l meshat{ározni
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