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Tisztelt Városgazdálkodási és PénzůĺgyiBĺzottság!

Tényállás és a döntés taľÚalmának ľészletesismertetése
Budapest FővĺĺľosVIII. keľület Józsefuiíľosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkoľm
ányzat)
tulajdonát képezi a teľmészetbena Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca |7-tg.
szttm a|atti

ľ':ĘTg:.1T ĺa,t9Yábbiakban: Ingatlan). Az Ingatlant a Jőzsefvźnošĺc*aĺlkodási Kĺizpont
Zrt. Uj Teleki téľiPiac és Teľmelői Piacok szervezeti egysége (a továbbiakban:
Üzem"li"ie'
parkolóként tizemelteti az
Képviselő-t".tiĺ.t"".l.
257/2015.
(XII.03.) szźnrn
Qnkoľmányzat
hatźro zata 7. - 8. p ontj aiban fo gl altak atapj ĺán.
GeľencséľJózsefné őstermelő (Székhelye: 8800 Nagykanizsa' Szentgyörgyvári u.
34lb; Ősteľmelői ígazo|vtny sorszłĺma:I99I232), illetve đerencsérJózseiőstęrĺnelő (Székhelye:
8800 Nagykarlizsa' Szentgyörgyváľi u. 34lb; Ősteľmelői igazo|vĺíny soľszáma: 41673180460814)' azza| akérelemmel foľdultak azÜzeme|tetőhoz,hőgy azlngatlan ki nem
haszná|t,
szabad kapacitásának terhéľe,karácsonyfa ĺáľusításcé|jára az Ingatlarl 2 x 12
*'
teriiletét béľbe szeretnék venni, 700,- Ft/mzlnap + ÁpA bérleti díj megfizetése "ugy;Jgú
ellerreuň,
2016. december l3. napjátó|2016. december 23. napjáigteľjedő, hatarozčttidőtaľtamra.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló ĺires telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók

és đologbérletbéľbeadásĺĺnakfeltételeiről szóló Budapest Főváľos VIII. keňlet
Józsefuaĺosi
5gl2)|1.
(XI.Oi.)
önkoľmány
zati
rende|ete
(a továbbiQnkormányzatKépviselő-testületének
akban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdése értelmében:
,,A Képviselő-testület onlarmányzati bérbeadói dĺjntésrea Városgazdátkodási és Pénzügyi
Bizotts ágot j o 80 s ítj a Íel.,'

A Rendelet

13. $ (1) bekezdése szabályozza a vonatkozó bérleti díj meghattrozźsźravonatkozó szabályokat az a|ábbiak szerint
,,Úi bérbeadás esetén a bérleménybérleti díjónak mértékérőla bértő kivĺźIasztósasorĺźnkell
:

megáIlapodni,

Amennyiben az onkormónyzat részéről rcrftnik az ajĺźnlattétel,a bérlemény bérleti
díjĺźnak
mértéketa Képviselő-testület határozatában mególlapított bérleti díjak abpján keil
melhanźrozni.
Versenyeztetési eljórás során bérbe adandó bérlemény esetlében a minimĺźlisbéľteti
díjassze-

gét a pályázatifelhívĺźsbankell megjelalni.

A

Wźrosgazddlkodósi és Pénziigłi BizottslÍg a bérbeadói diintés meghozatalakor a
képviselő-testiileti hatdrozatban foglaltaktól eltérhet, amennyiben a kérelmező bérleti díj
ajinlatot
tett."
/,r
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Jelen esetben a kérelmez(5 bérleti díj ajrĺnlatot tett, igy aYźrosgazdálkodási
és PénzĹigyi Bizottság a Rendelet 13. $ (1) bekezdése a|apjźndt'nthet úgy, hogy
a kéľelemben foglalňéľleti
díjon bérbe adja az Ingatlan 2 x 12 m2 nagýságú teľületéř. A kérehező
béľletiđijajánlata az
onkoľmĺányzat szěnnfua előny<is, tekintettel aľra, hogy az onkoľm *,y,u|
t,lujdonában ál1ó
nem lakás cé|jara
helyiségek, telkek, geptoóši-beállók, egyeĹ dologbérletek bérleti
.s-1olgálő
díjairól sző|ő 24812013. (vI.19 .) határozatuan ňegelölt béľletidíjszámítÄsi inodell
alkalmazásáv a| szźlmítottb érleti díj ö s sze génélmagasabb.

AzLJzemęltető tekintettel arľa, hogy az Ingatlan rendelkezik a kérelmezők
kérelmében szereplő, összesen 24 m2 terĹiletrĺ szabađkapacitással, és a teľület béľbeadásából
ó'ń""á'';,":ł:ľ,y,I::: bevétele keletkezhet, javasolja atáĺgyiteľület béľbeadását a kérelmekben
fogű1t
relteteleK szennt.

-

Fentiekĺe tekintettel javasoljuk a Budapest VIII. kenilet, Szerdahelyi utca
|7-|g. szźtm alatti
telekingatlan 2 x I?
nagyságú területének bérbeaáását Gerencsér Józsefué őstermelő
^,
(Székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Szentgytirgyváľi u, 34lb; Ősteľmelői ig*łl,ny sorszáma:
|991232), illetve Gerencsér József ősteľmelő (Székhelye: 8800 Nagykarřzsa,
SzentgyörgyváŐstermelői igazo|vźny soľsziíma: 4|673|8-0460814) íěszére, loo, eđ^;j;;p;
1ł:3,a,Ę'
AFA
bérleti díj megfizetése ellenében, 2016. decembeľ 13. napjátó| 2u6;,. december
23. iap-

j ái

g terj edő, hatźr ozott időtartamra.

A Rendelet

13. $ (2) bekezdése éľtelmébena Vrĺľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság jogosult dönteni a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegtĺ óvadék mérsé]kléséről
és .lä"Ě.-

déséről.

A Rendelet

15. $ (4) bekezdésének b) pontja értelmében a szerződésk<jtést követően
a szeÍzíĺđéshez
kapcsolódó, kozjegyzői okiratot nem szfüséges elkészíttetnia Yáĺosgazdálkodási
és Pénztigyi Bizottság egyedi döntése a|apján.

Tekintettel aľľa,hogy a kaľácsonyfa arusításĺĺravonatkoző bér|eti szerzódés
időtaľtama ĺis-szesen 11 nap, a 3 havi bérleti díjnak megfelelő ĺisszegű óvadék megfizetése,
illetve akozjegyzoi okirat elkészítésenem lenne életszeľű,ezért javasoljuk,
hogy ä Váľosgazdálkodási és
Pýnztigyi Bizottság az ővadékbérlők általi megfizetésétőIésa kĺĺzjógyzai okIratelkészíttetésétől tekintsen el'
II. A beteľjesztés indoka

Az e|őterjesztés tátgyábarl

a döntés meghozatala a TiszteltBizottsághatáskĺiréb e tartozík.

III. A dtintés célja, pénzüg;ri hatása

A

döntés céIja a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi utca 17-19. szźtm alatti (parkolóként
iizemelő) telekingatlan szabad, 2 x 12 m2 nagyságú teľĺileténekbérbeadása.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. A tĺĺrgyiterület bérbeadásából az onkormźnyzatnak bevétele szfumazik.
IV. Jogszabályĺ ktirnyezet

A

Vĺĺrosgazdĺĺlkodásiés PénzĹigyi Bizottság hatáskĺĺľeaz onkoľményzat tulajđonában
álló
iiľes telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérĹt beľbeaoásanak
feltételeiről szóló Budapest Fővĺáros VIII. keľület Józsefuarosi ónkorm źnyzat Képviselőtestületének 59120|1. (XI.07.) önkoľmĺányzati rendelete (a továbbiakban: Ŕéndelet)
). s ĺll
bekezdése a|apjan áll fenn, melyben a Képviselő-testĹilet önkormĺínyzati béľbeadói
döntésre a
Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot j ogosítj a fel.

A Rendelet

13. $ (1) bekezdése értelmébenúj bérbeadás esetén a bérlemény bérleti
díjának
mértékérőla bérlő kiválasfása soľán kell megállapodni. Amennyibe'' * onkotmtnyzat
ÉszérőL történik az ajanlattétel, a bérleménybérleti díjának mértékěta Képviselő-testiilet
hatámegállapított bérleti díjak alapjĺán kell meghataĺoznl. Versenyäztetési eljĺĺľás
|ozvtában
soľán
bérbe adandó bérleményesetében a minimális bérleti díjösszegét apa|ýazatifelhívásban
kell
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A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a béľbeadói dĺlntésmeghozatalakor a
képviselő-testiileti hatérozatban foglaltaktól eltérhet, amennyiben a kéľe1-úő
bérleti díj
megiel<ilni.

ajrínlatot tett.

A Rendelet 13. $ (2) bekezdése értelmében aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság jogosult dönteni a3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő-összegii óvadék mérsé]Héséľől
és .lé"!"déséľől.

A Rendelet 15. $ (4) bekezdésének b) pontja értelmébena

sz,eruődéskötést kĺivetően a szerződéshez kapcsolódó,kozjegyzői okiľatot nem szĹĺkségeselkészíttetniaYźrosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság egyedi dĺintésea|apjan.

Fentiek alapj án kérem az alábbi hatáĺ ozati javaslat elfogadást.

Határozati javaslat

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. hozzájarul az Uj Teleki téľiPiachoz tartoző, Szerdahelyi utca |7-|g. szám aiatti,
önkormányzati tu|ajdonban lévő, parkolóként üzemelő télekingatlan szabad'' 12
mź
nagyságú terĹiletének Gerencsér Józsefné ősteľmelő (Székhelyó: 8800 Nagykanizsa,
Szentgyĺiľgyvĺíriu. 34lb;
igazoIvtny soľszĺlma: lsslzzz1 részéretöľténő
^osteľmelői
bérbeadásához,700,- Ftlmzlnap + Ár.,q. béľletidíj megfizetése ellenéb
đecember
1 3 . napj átó I 20 | 6. dec ember 23 . napj ái g terj
edő, ha,ľrró zott i dőtartamľa."i,2016.

Felelős: JózsefuĺíľosiGazdálkodási KözpontZrt.;Ú3
Hatáľidő: 2016. november 14.

2.

ľeleti téľiPiac

és Terme1ői

Piacok

hozzájaru| az Uj Teleki téri Piachoz tartoző, Szerdahelyi utca I7-tg. szétm a]atti,
<inkormrĺnyzatítulajđonbanlévő, paľkolóként iizemelő tblekingatlan szabad' 12
Íŕ
nagyságú teriiletének Geľencsér József ősteľmelő (Székhelye' ssoo Nagykanizsa,
Szentgyörgyvĺáľi u. 34lb; ostermelői igazo,|vźny sorsziíma: ąis,ĺs18-046081ł) részéte
töľténő bérbeadásához, 700,- Ft/m2lnap + Ár'.ą. bérleti dij megfizetése ellenében,
2076.
december 13. napjátő|20l6. december 23. napjáigteľjedő, hatéiozottidőtaľtamľa.
Felelős: Józsefuiíľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.;Új ľeletĺtéri Piac és Termelői Piacok
Hatáľidő: 2016. november 14.

3. az

Önkoľmźnyzattutajdonában álló iires telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsibeállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről szóló Budapest FđvláľosVIII. kenilet
JózsefuĺíľosionkormźnyzatKépviselő-testületének5gl2)|r.
1fu.oz.; ĺinkoľmányzati ľendelete 13' $ (2) bekezdésében és a 15. $ (4) bekezdésének b) pontjíu* ľoglultak alapjan
eltekint a béľlőkre vonatkozó óvadék fizetési kötelezetts eg es ikoiiegyzőiäkiľat
elkészít-

tetési kötelezettség teljesítésétől.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoftZrt.;Ú3
Hatlíridő: 2016. november 14.

4.

ľeleti téri Piac

felkéri aJőzsefvźttosi Gazđálkodási KözpontZrt.łahatźrozat
ti szetzőďések megkötésére.

és Termelői Piacok

1.)-3.) pontja szerinti bérle-

Felelős: Józsefuiárosi Gazdálkodási KözpontZrt.; Ú1 ľeletĺtéri Piac és Termelői Piacok
Hatlíľidő: 2016. november 30.

A

dĺjnJésvégrehajtásátvégzó szervezeti egység: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.Új
Teleki téľiPiac és Termelői Piacok:

1:'

1'l}ł
ł,
'v' ,1, ,/

/.)
_)
I

A

lakosság széles körét éľintő döntések esetén

közzétételmódjĺĺra:nem indokolt

előkészítőjénekjavasIata a

Budapest, 2016. november 8.
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ERENcsÉR JozsEFNÉősľERMrlő
8800 Nagykanizsa, Srentgytĺrgyváľi utca 34ĺb

JĺĺzsefváľosĺGazdálkodásĺ Közpon t T'rt.
u; ľclcki téľĺPiac és Teľmolőĺ Ptecok
1086 Bu,d*pesÚ, Telekĺ László téľ1.
Mach Józscf piłcvezető

rĹľ részéľc

AlulíľottGerencsér Józsefné ősterme|ő 6zékhe|Y: 88CIo

Nagykanizsa,

Szentgyorgyvári utca 34ĺb; Ősterme|ői igazoĺvány száma: tggL232) a kovetkező

kérelemme|

'
.

i
i

.

fordu|ok Tiszte|t Piacvezető úrhoz: a Btldapest Főváros Vl||; kerii|et Józsefrĺárosi

onkormányzat tu|ajdonát képező, a természetben a Budapest Vll|. kerti|et
Szerdahe|yi utca 17.19. szám a|atti, paľkoló céljára szo|gáló telekingat|an (a
továbbiakban: |ngĺt|an) ki nem haszná|t, szabad kapacitásának terhére,
karácsonyfa árusítás cé|jára az tngat|an !2 m2 nagyságú tertiletét bérbe
szeretném venni, 7@ ,- Ft/mzĺnap + Árn bérleti díj megfizetése ellenében, 2016.
december t3. napjátó| 2016. december 2l3. napjáig terjedą határozott
időtartamra.

Budapest, 2O16. november 02.

Tisztelettet:

Gerencsér Józsefné * őstermelő

'

GERENCSÉR JlzsEF ősľeRM ELő
88oo Nagykanizsa, Szentgyörtyvári

utc

Ł hä*[

'-úl,Lĺ.t

a#lu

Józscfváľosĺ Gĺzdátkodási Központ T,rt.
u; ľeloki téľĺPĺac és Tcrmetőĺ Pĺacok
1086 Budapcs{ Telekĺ LĺĹszló tér |'.

M*ch József piacvezető úr ľészéľe

Alu|íroťtGerencsér József ősterme|ő 1Székhe|y: 8800

Nagykanizsa,

Szentgyörgyvári utca 3alb; Őstermelői igazoĺvány száma: 0192599) a kovetkező

kéreIemmeI
fordu|ok Tiszte|t Piacvezető úrhoz: a Budapest Főváros V|ll. kerĺi|et Józseńĺárosi

önkormányzat tu|ajdonát képező, a természetben a Budapest Vll|. kerü|et,
Szerdahe|yi utca L7-L9. szám a|atti, paľkoló céljára szo|gá'ló telekingat|an (a
továbbiakban; |ngat|an} ki nem haszná|L szabad kapacitásának terhére,
karácsonyfa árusÍtás cé|jára az lngat|an Lz m2 nagyságú terti|etét bérbe
szeretném venni,7oo,- Ftĺm?/nap + Árn bérleti díj megfizetése e|lenében, 2016.
december 13. napjátóI 2016. december 23. napjáig terjedő, határozott
időtartamra.
Budapest, 2016. november 02.

Tisztetettef

:
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łjĺ
GeľencséľJózsef

- őstermelő
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