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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X I

Humánszolgáltatásĺ BlzottsáryvéIeményezi x
Határ ozati j av as|at a bizottság szźlmfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgźútatási Bizottság javasolja a Képvise|ő-
te stü l etn e k az előteri esztés m e stársv a|ás źlt'

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

Az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rcnďę|et tervezete a mozgássérĹiltęk
önkormányzati tulajdonú lakóépület udvaľi gépkocsi beá||őjáĺ és üres telken való paľkolás
esetéľe történő bérleti díj elengeđésére vonatkozik.

A 39lI993. (XL 23.) számu onkormźnyzati ľęndelet megalkotásanak időpontjában még nem

voltak olyan telkek, amelyeken az onkormźnyzat paľkolót Ĺizemeltetett volna. Időközben a
parkoltatás szélesebb kcĺľben tcjrténik, ezért a mozgtĺsséľiĺltek parkoIásfua vonatkozó
intézkedések kiszélesítése sziikséges, mivel nem minden |akőház udvaľĺín van lehetőség

gépkocsi tttrolásra,
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A helý önkormányzatokľól sző|ő I99O. évi LXV. törvény (otv.) 1.$ (6) b) pontja szerint a
helyi cĺnkormányzat a törvény keretei közott az onkotmźnyzati tulajdoĺával önállóan
rendelkezik és bevételeivel ĺjnállóan gazđá|kodik. A Képviselő-testtilet hatáskĺjrét az otv.
16.$ (1) bekezdése rendezi.

Fentięk a|apjttn kéľem, hogy a rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 20II. október 21.
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Budap est Főváros VIII. kerůi let Józsefu áľosi Onko rmányzat Képviselő-testiiletének

...120|1. (... ) tinkormányzati ľendelete

Az önkoľm źny zati tulaj donú in gatlanokon a s úlyos an mozgáskorlátozottak
személygépkocsij a parkolásÍ célú béľletĺ díj ának elengedéséľől

Budapest Fővaľos VIII' kerület Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testülete az Alkotmány
44'/A $ (2) bekezdésében meg}latärozott eredeti jogalkotói hatáskĺlrében eljárva a

kĺivetkezőket ľendeli el.

1. Altalános ľendelkezések

1.S

1.$ (1) A rendelet hatźĺ|ya kiteľjed az cinkormányzat tulajdonában á11ó lakóingatlanok udvarán
ta|źĺIhatő gépkocsi-beáIIőI<ra és az üres telkeken kialakított parkolókra.

(2) 
^ 

ręndęlet hatá|ya kiterjed a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuarosi Önkoľmźnyzat
kozigazgatási teruletén bejelentett lakó-, vagy tartőzkodási hellyel rendelkező súlyosan
mozgássérült személyre.

2. A srilyosan mozgássérültek paľkolásĺ célú béľleti díjkedvezménye

2.$

(1) A súlyosan mozgáskorIátozott személyek szeméIygépkocsijai után paľkolási célú béľleti
díjkedvezményre az oĺlkormźtĺyzat tulajdonában źL||ő lakóingatlanok udvaĺán talá|hatő
gépkocsi-beállók és az üres telkeken kialakított parkolók hasznáIata esetén ťĺzetendó bérleti
díj megťĺzetése alóljelen $-ban foglalt feltételek esetén mentesül.

(2) Azok a VIII' kerĹileti bejelentett lakó-, vagy tartőzkodási hellyel rendelkező szemé|yek
kaphatnak a bérleti đíj fizetése alól mentességet, akik a I02l20|1. (VI. Z9')Kormźnyľendelet
és súlyos mozgáskorlźltozott parkolási ígazo|vźny alapjtn ktizlekedéssel kapcsolatos
kedvezményben részestilnek.

(3) Jelen ľendelet alapjtn támogatásnak minősül:

a) személygépkocsi szeruési támogatás,

b) személygépko c si átaIakítźsi támo gattĺs,

c ) súlyo s m o z gáskorlttto zott p arko l ási igazo|v ány .

(4) A díjkedvezmény mértéke a súlyosan mozgáskor|ätozott személyek szemé|ygépkocsijai
uttln I00Yo mértékű kedvezménv.

3. Hatáskłiľi szabálvok

3.$

(1) A súlyosan mozgássérĹilt bérteti díj elengedéséről e ľendelęt a|apjźn aYźtrosgazdálkodási
és Pénzügý Bizottságdönt abérbeadó szewezet javaslata aIapjźn



(2) Amennyrben a kérelem nem felel meg e rendelet előírásainak, az ellltasításľól a
YáĺosgazdáIkodási és Pénztigý Bizottság dönt. A döntés ellen fellebbezéssel a Képviselő-
testülethez lehet fordulni.

4. Eljárási szabályok

4.S

(1) E ľendeletben meghatározott bérleti díj elengedése iránti kérelmet a Kisfalu Józsefuaľosi
Yagyongazdálkodó Kft'-néI az 1083 Budapest, Losonci u. 2. szźtm alat| kell írásban
benyúj tani a rendelet mellékletében található nyomtatványon.

(2) A kérelemnek tarta|maznia kell:

a) a kérelmezo nevét,lakóhelyét, arryjanevét, születési helyét és idejét,

b) ajármű gyártmtnyénak, típusának megnevezését, ĺlssztömegét, foľgalmi rendszámźú',

c) a költségtérítés befi zetésén ek igazo|źsźt,

Í) a gépjármű műszaki éľvényességének végét.

(3) A kérelmezo köteles a kéľelem előterjesztésével egyidejűleg a bérleti díj elengedésre való
jogosultságot igazo|ő dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatát męllékelni.

(4) A bérleti díj fizetés alóli mentességről azt igazo|ő paľkolási engedély (a továbbiakban:
engedély) kertil kiállításra.

(5) Az engedélyt a gépjármíi első szélvédő üvege mögött, kívülről jő| Iź.ĺhatő helyen és
olvasható módon kell elhelvezni.

s.$
(1) A mentesség eredeti jogosultjanak kérelméte a megľongálódott engedélyt - annak
|eađástna| egyidejűleg aZ engedélý kiadó kérelemľę kicseréli. Amennýben a
megrongálódott engedély leadása nem lehetséges, a kéľelmezőnek írásban nyilatkomia kell
ró1a.

(2) Az engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését a kiadó szervnél 3 munkanapon
belül be kell jelenteni és a bérleti díj elengedése iránt ismételt kéľelmet kell benýjtani.

(3) Amennýben az engeđéllyel rendelkező gépjátművet a tulajdonosa év közben elidegeníti,
az engedé|ý vissza kell szolgáltatni.

(4) Amermýben az engedé|lyel ľendelkezo gépjétrmű Ĺizemben tartő személyében év kĺizben
vá|tozás következik be, vagy a gépjármúvet a forgalomból kivonjźk, vagy az izemben tartó
lakóhelye Budapest Főváros VIII. kertilęt Jőzsęfváĺosi onkormźnyzatközígazgatási teriiletén
kívtilre kerül, úgy 15 napon belül a kiadónak az enged'éIý vissza kell szolgáltatni.



(5) Amennyiben az engedéllyel rendelkező gépjármúvet az izemben tartőja év közben
elcseréli, az engedélý vissza kell szolgáltatni és amennýben jelen rendelet szerinti
feltételeknek megfelel az tĄ gépjárműre engedély kiadható.

5. Vegyes, zárő rendelkezések

6.S

(I)Ez a rendelet 2011,. november 7-én|éphatá|yba.

(2)Hatźĺ|yát veszti amozgźĺskor|źúozottak paĺkolási díjának elengedéséről szóló 3911993, (XI.
23 .) számt önkormány zatí r ende|et'

Budapest, 20II. november ...

Dr.Mészár Erika

a jegy zőt helyettesítő alj e gy zó

Dr. Kocsis Máté

po1gáľmesteľ



xÉnnr,ľvĺ
Stilyosan mozgássérült lakos paľkolásĺ célú béľleti díj etengedése iránt

1. Kéľelmező adatai:

1. 1. Neve

1. 2. Anýaneve

1. 3' Lakóhelye, tartőzkodási helye:

1. 4' Sziiletési hely, idő:

1. 5. Telefonszám:

2. Gépiármű adatai:

2. 1. Gépjármű ľendszáma:

2.2,Típusa:

2'3 .Muszaki éľvényessé gének idej e :

3. Nyilatkozat

3.1 Alulírott hozztĄárulok személyes és kÍilönleges adataim kezeléséhez és az eljaľó
hatóság felé továbbításźłloz a jogosultságmegá||apítása és teljesítése céljából.

3.f Kérelmem benýjtásakor a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazďá|kodő Kft.
ugyintézi5jétőItájékońatást kaptam -melyet tudomásul vettem- az eljátás szabá|yairő|.

Kére|mez(i aláíľása

Az engedély érvényessége: .

A parkolási célú bérleti díj elengedésérę vonatkoző e|jttttts kĺiltségmentes.

A kérelem benyújtásának ideje:

Gépj ármű adő tartozásra vonatkozó adatok:


