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Tényá|tás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeftetése

A

Budapest VIII. kerület, Tisztes utca - osztá|y utca álta| hatfuo|t,
38839/26, 3883g/f7 hrsz.-ú
t:Iekingatlanokat a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáro'ĺ
onĹo.,nJnyÁi a továbbiakban:
o1\9rmá\ľzat) egyéni gépkocsi-beáIlóként kívánja hasmosítani , Azingat|anon
32 db gépkocsi-beáIló
ta|áĺ|hato, j e|en leg n i ncs érvényes bérl eti szeľződéš.

Az újonnan kialakított gépkocsi-beá|lôra azalábbi béľbevételikéľelmekérkeztek:
Név:

t
{rI}
G

Iktató szám:

kérelem dátuma:

(GK-326/2016.)

2016. 10. 17.

26. számtl

(GK-328/2016.)

2016. 10.21.

16. számtl

(GR-332/20r6.)

2016. 10. f4.

17. számtl

beáIló sorszáma:

Kérelmęzŕĺkneka bérbeadő szerĺ,ezettol szembcn bórlcttel és ahhoz kapcsoló<íó
díjakkal <isszefüggő,
|ejárt tartozása

A

n

incs.

bérleti díj méItékéneka

y

megál|tapitźt9u
onkoľmányzat tulajdonában átló iires telkek,
ingat|anok,
gépkocsi-beáIlók
és
dologbérlęt
bérbeaĺlásának feltételeiľől sző|ő 59/201|.
Ę]építményes

(xI

önkoľmányzati rendclct (a továbbiakbaň: Renclelet) 13'
(l) bekezdésén, valamint a
(VI. l9.) számű képviselő-testtileti határozat II, fejezet' n. $
ě; äęont;án a|apul, Tekintettel
a bérleti díj mértékea 2016. évben to.000,- Ftlhó + Árłĺgeptocsi-beálló,
9ľre
amely minden év
január l -jével az elózó évi fogyasztói árindex nagyságźtva|tzonos
mértékben növekszik.
97.]

248/2013,

.Iavasol.iulat26.-szilmű(GK:-.329/2ol6'),e6.számú(GK-3f8/2016.),
száÄű

GK-332/iO16.) kérelm"'oFl, ł,utározat|an idejű bérleti szerződés
megkĺitéséta Budapest ýIII. kertilet, Tisztes utca - osztá|y utca
által határolt 3883g/f6,38839127
htsz. a|atti, 1 00%-os önkormányzati tulajdonban lévő telekingatlanokon
kialakított gépkocsĹbeáIló
he|yekľe, 30 napos felmondási idővel 10.000,- Ft/hó' béľ|eti díj + ÁFA
összeg megfiň8se mellett.

-|7..

,,ť,ą

A bér,|eti szerződés megkötésének fe|téte|e 3 havi bruttó bérleti díjnak megfe|elo összegű óvađék
megfizetése. Javasoljuk továbbá, hogy a YárosgazdáIkodási és PénzÍigyi Eizottság a ĺér|eti
di;
méľtékéretekintettel tekintsen e| az egyo|da|ri kĺjtelezettségvá|Ialási nyiláikozat közjěgyzői okiratbá
történo foglalásátóI. Tekintettel arra, |rogy a béľIetidíj ÁFA néIkĺilihavi összege nem éri-el
a 20.000,Ft-ot.

II.

A beteľjesztés indoka

Az e|őterjesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalaa Tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik.
III. A diintés célja, pénzĺigyihatása

Az onkormányzat számára a gépkocsi-beá|ló béľbeadása előnyös, mive| azza| az Önkoľm ányzat
bérleti dlj bevételhez jut. A bérlőnek ezentril kötelessége a bérleti szerződés tartalma szerint
gondoskodni a gépkocsi-beá|Ió körüli gyomirtásról, hó eltakaľításróI, továbbá a gépkocsi beáIIó

bérbeac|ásával visszaszorítható az illegáIis paľkoló haszná|at'
meghozatala fedezetet nem igénye|.

A

béľbeadással kapós.olatos döntés

rV. Jogszabályi kiiľnyezet
Az. onkormányzat tulajdonában álIó üľes telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beáIlók és
dologbérlet bérbeadásanak feltéte|eiről szóló 5gl2}1|. (Xi. oz'f onkorm{nýzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. s (l) bekezdése a|apjän, a Képviselő-testület _ önkormányzati bérbeadói
döntésre _ a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságotjogosítja fel. A Rendelet l3.
$ 1z; bekezdése

a|apján a bérlő 3 havi bruttó bér|eti dijnak megfelelő óvadék megÍizetésérekötelezett.

A Rendelet 15. $ (4) bekezdése a|apján, a bérleti szerződés megkötését követően a bérlőnek
kozjegyző előtt egyolda|űtartozźselismerő nyi|atkozatot keII aláírnia. Ebben tudomásul veszi, illetve
kötelezi magát arra, hogy amennyiben a béľIetijogviszonya a bérbeadó által felmondásľa kerü| vagy
az.|ejár, el kell hagynia a bérleményt'Ezen tú| kötelezi magát arra, hogy a béľletijogviszonyb-đ|
mindenkor fennálló tartozts méľtékéreelfogađjaa béľbeadó nyilváńtartásai aláp1n késztilt,
közjegyzoi okiratba foglalt ténýanúsítváný. A bérleti szerzódés hatźilyba|épésénekfeltétele a
közjegyzoi okirat elkészítése,amelyre a bérleti szerzodésben utalni keli. e Rendelet 15. (4)
$
bekezdés a) pontja a|apjźn a közjegyzői okiratot nem szĺikséges elkészíttetni, ha inryenes "vas
kedvezményes béľbeadasról van sző, vagy ha a bérleti díj ÁFA nélkü|i havi összeg"
."ň
"ýettent

éri el a 20.000,- Ft-ot.

A

bérleti díj mértékénękmegźů|apításaa Rendelet 13. $ (1) bekezdésén,valamint
számű képviselő-testületi hatźrozatll. fejezet 8. c) alpontján alapul.

a248lf}|3.(VI.

19.)

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bízottságot, hogy a kéretemmel kapcso|atos döntését meghozni
szíveskedjen.

HATÁRoZATI.IAVASI'AT
....,../....(.'..) szőmúYárosgazdá,Ikodási
A VárosgazdáIkodási

és Pénztigyi bizottsági |latáłozat:

és Pénzügyi Bizottsägrigy dönt, hogy

|.)hoz'zájárul a Budapest VIII. keriilet, Tisztes utca - osztály utca által határolt 38839/26,
38839/27 hrsz. alatti, l00%-os önkormányzati
26',76., 17. sámri 8éPkocsibeálló-helyekre

számr'i gept6ffielló-hely, cw-sztĺzol6.),ĺ-(16.
."ĺ-ĺg"pl.6EiE?äĺló-hely, ar-sízjzol6.) kérelmežőkk"I, hattrozat|an ideiti

GK-326/2016.),

|I(lz.

tulajdonban lévő tetekingatlanokon kialakított
számú gépkocsibeáIló-hely,

bérleti szeruődés megkötéséhez 30 napos felmondási idővel 10.000,- Ft/hó béľ|etidíj +
összeg megfi zetése mellett.
-ř26.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Határidő: 20 l 6. november 1 4.

ÁFA

2')felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t

a l.)

pont szerinti béľletiszerződések

megkötéséľe., melyek hatá|yba |épésénekfe|tétele, az onkormányzat
tu|ajdonában áIló tjľes
teIkek, fe|építményesingatlanok, gépkocsi-beát|ók
dologbérletěk béľbeadásának

és

fe|tételeiról sző|ó 59/20lI. (x.07.) önkonnźnyzati ľendelet lg.
havi bľuttó bérleti dijnak megfelelő összegű óvađékmegfizetése
Fe|elős: Józsefvárosi Gar,c1tt|kodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási
Hatáľidő: 20l6. december 3 I .

s-(zl

bekezdése a|apján 3

igazgató

3.)az 1.) pont szeľinti bérleti szerződés megkötése esetén, az onkoľmányzat tu|ajdonában áIIó
üľes telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beál|ók és dologbér|etek bérbeadásának
fe|tételeirő| sző|ó 59/2011. (XI. 07.) önkoimányzati rendelet ls.
$ 1ł1 bekezdés a) pontja
a|apján eltekint az ego|da|ű kĺjtelezettségvállaló nyi|atkozatkazjegyzői. okiratba
ĺogĺuíe.ĺtol
a bérleti díj mértékéretekintettel.

Felelős: Józsęfuárosi GazdáLkodási Központ Zr1' vagyongazdá,|kodási igazgatő
Határidő: 20ló. november 14.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti

egység: Józsefvárosi

GazdálkodásiKozpontZrt.

A lakosság széles kcjrét érintő dońtések esetén javaslata a
nem indokolt
hirdetőtáblán
honlapon

kozzététe|

módjára

Budapest, 20 16. november 08.

Ors

kodási igazgatő
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