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Tisztelt Y ár osgazdá|kod ási és Pénziĺ gyi Bĺzottság !

I. TényáIIás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

- 

(továbbiakban: kérelmező) azza| a kérelemmel (1. melléklet) fordult az
onkoľmányzathoz, hogy a Budapest, V[I. ker' Auróra u.- szám G;sz.:II-alatti
diszponibilis (funkció nélküli) helyiség lakássá történő átminősítéséhez kapcsolódó gépjármű-
elhelyezés i kötelezettség pénzbe l i megváltásán ak đíj źt en gedj e el az onkoľm ány zat.

Józsefuáros területén az építÍetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségérol szóló |5/f0|l (Iil.18.) ön-
kormányzati ľendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a megváltás díja 1.000.000,-Ft.
A Rendelet 8. $-a a megváltási díj osszegét mérsékléséről, vagy elengedésérő| az a|ábbiak szerint ren.
delkezik:
,,A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság természetes személy épĺttető kérelme szerint, szociális és
jovedelmi köľülmények alapján a megvdltási díj osszegét mérsékelheti, vag1ł elengedheti'
SzociáIis körülménynek számít, ha a kérelmező:

a) három vagl anná! több glerľneket neve!
b) havi jovedelme nem éri el az öregségi nyugdíj łnindenkoľi tegkisebb osszegének 400%-át
c) rokkantsági nyugdíjban részesül,
d) egészségkórosodott személy, aki munkaképességét legalább ő7oÁ-ban elve'sztette',,

Kérelmező kérelmében e|oadta, hogy jelenleg felsooktatási intézményben tanul és jövedelme ala-
csony. Kérelmező a Nemzeti Adó- és Vámhivatal źL|ta|f012' valamint f0|3. évre kiállított jövedelem-
igazolással ígazo|ta (2. melléklet), hogy havi j<ĺvedelme nem éri e| az öregségi nyugdíj mindenkoľi
legkisebb összegének (28.500,-FĐ 400%-áLt.

A fentiek a|ap1án aGazdźůkodási Ügyosaály javasolja a megváltási díj elengedését.

il. A beteľjesztés Índoka
A gépjármű-elhelyezési ktitelezettség díjmentességére vonatkozó döntés meghozatala a Tiszelt BĹ
zottság hatásköre.

uI. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

Amennyiben a Tisztelt Bizottság támogatjaa kérelmet, úgy a dĺintésnek nincs pé|zugyihatása.

Amennyiben a Tisztelt Bizottság úgy dĺint, hory nem járu|hozzá az I db gépjrírmű-elhelyezési
kötelezettség megváltás díjának elengedéséhez , a Rendelet aIapján akére|mezőnek meg kell fizetni a
megváltási díj ĺisszegét azaz I.000.000,-Ft-ot.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Bizottság hatásköre a Rendelet 8. $-án alapul.



Kérem az a|ább i hatźr ozati javas lat e l fo gadás át.

Határozztijavaslat

.. ' ..../f015. (v.18.) számú Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

I'hozzźĘárulDkérelméľeaBudapest,vuI.Aurórau.r'zám.(hrsz.:
1- alatti diszponibilis helyiség lakássá töľténő átminősítéséhez kípcsolódó, ldb gép.
jármű-elhelyezési kötelezettség 1.000.000,-Ft összegű megváltási díjának elengedéséhez a Jőżsef-
váľos teľ[letén az építtetők gépjáľmiĺ-elhelyezési kötelezettségéról szóló |5/201l. (m.18.) önkoľ-
mányzati rendelet 8. {i-a alapján.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. május 18.

2. felkéri a polgáľmestert ahatározat 1. pontjának figyelembevételével a gépjármĺi-elhelyezési kcjtele-
zettsé g péĺzbe|i megváltásáról szó ló megáI lapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 3 l.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Gazd'á|kodási Ügyosaály
A lakosság széles köľét érintő d<jntések esetén javas|ata akőzzététel módjára

indokolt hirdetőtáblán honlaoon

Budapest, 2015. május l1. /Lz)
Pénzes Attila
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pénzben i me.ĺr'áItással saj át nrlajdortťl parkolóball
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.{ Gépjáľrnű-e|hel-vez'ési kötelezettség telken kjvii|i te|jesĺtése:

béľIeti szcrződésse]

(,,| l'éľeleĺnhez kÖteĺe:ei|słig ne,gl,ĺil|úsa e,,;eĺłźn kéĘtik nellćk,łlni a Ki,1falu Rft. és a Pőtĺigi Üg,asztó|,
iguzalúsťlĺ arrol, hogy ełz tngtĺĺĺan ĺuitýđonosťtaak a,ĺóz'seJ,váľosi ()nk.aľnťĺĺł,zrúta| szen.:hen leiárĺ kljveÍe!ése
nanz {lIfełn.)
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Kćľern az onkonnáľy'zĺttĺil
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(Gazđtł.súgi ĺórsasdg esetén cég1eg}zésre jogo.yułt acJľłĺai, cégkivołloĺ,

Épíĺtetŕĺ ôínre, székĘel1'e, telefonszáĺna:
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ĺtz első fĺlkú ktizigazgatási hatóság / Íłĺćpítész tłjtti ki *:

A tiatátyos jogszabái5'ok szerirrt biztosítanĺió paľkoióhel;:ek szanra (ĺib}:,. '... '... '::L
ĺ\zingatiarronbďiilĺembiaosítottpaľkoióhelyekszaffĺä'(db):.....'....'....'...,,ť

ł., ,1 . , l,z ^,, ,.-Azközigazgatásĺ hatósĘÍ enge<iély iľĺirltí kćrelenl tigyszĺĺma:'.ć.P..j'ł,!k..'.ł...;:]Í:.J.....'
ĺ\':|olyamatban léiĺĺ engedél,ĺ.ezés tĺpusa: építési 1feruunaradásí;,Íbruľnaľar]rási és továbbépítési l. 

hasz'n,áIatbavételí/működésil-lslepu]$!9p1
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Az építési'igyi tratĺiságí el jĺíĺás'iez.árása:

A kérelern tárg.va és anrrak rcivid leírása:

Budapest. 201.i.'ę.ĺ..'..j.Ii....

.y ĺ has'znáJatbavételi bcie]entćs

i hatós{g vez'etője ĺ lr5épitész

Á GazĺĺĺĺI ko ĺt ĺĺs'i tjgvosztĺrl.v tłilti lĺi.

A Gépj árnlű-el łlelyezési kciielezettség teIken
rgetl

kívt'ili teljesĺtÉsć'bez bizortsági döntćs sz-úkségľs:

A Gépjáľmii-elheIyezési köteiezetĺség te]ken kívÍ'il,i tel-iesÍtése esetén közteltileti elrgednréIrvrejogosult: igen nenl
Anlelulvibetr köztenileti engedméIiyľe-|ogostllt annak nréľiúkc (db): ..'..., '...'

1. Á Gépjáruiĺi-elirelyczési kötelezettség te]ken kÍr'ĺi]i telje-*ítśse pénzbení nregvá1tá:ssal
Az örrkoľnlálr1'zat! ľieg-r,'.á!tássa] b!ztosíĺotĺ parkolóhel-vek szaĺna (db): . . . , ' . .. ' . . ...
,Ą.z onlton:lálry'uati ĺregváĺtással lliztclsíiotĺ paľkolólrelyek cĺíja 1Fr:ĺlb):....
ÁzoltJĺonrrfur-vzatin1cgváltasiejébenbeÍlzetendőcisszeg(Fi):'.'.
Díjcstikkerrrés esctérr lrízotĺsági határirzat szátna:. ..''.. ...

Anerm1'ilg1l bizoitsági dtintés szĹikséges a

2. Á' Ĺiť'pj áľn:ii-eĺlrel 1.ezési kcĺtelezetség teiken kĺvüli
Á saj át tulaj dollú parkolĺiban biztclsítoĺĺ rlaľkcllóheIvek
.Ą saiát tulajdonťl płľkoiĺĺ(k) adatai: Iĺisz:.

nelTl

határozat szárna

ieljeŚíĺése sajái tulajdoru1 parkolóban
szeinla (ĺlb): ........'...

Cínr:

3. A Gépjámii-elheiyezési köteĺez'ettsćg tclken kÍviĺli tcljesítése béĺleti szeľziĺ<léssel
A béľl'eti szerz-ődéssei biztosíiott paľkolĺiheiy.ek száma (đb-1: .. . ' .. ...
A béľelt paľkolti(k) adataĺ: Cín,:
.Ą parkolót bśľbe adó cé.9 neve:... '...

Budapesi, 20i 5.

*megiegyzés: uz eĺsĺÍfokú kózigazgĺtĺási haiósóg' c,ł ĺćl voncłiktlzó ,ľészt tl kéľeleruhe=. ąz aĺłorr
idő1'lolĺIbanľenđaĺkezćsľe ćłlió ĺeľ,,' ćs a ĺeľl:ezői acłetszolgáitaids aĺap4.ä.n łaffi ki

3. melléklet
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A rendelkezése':nre á.-.:i doku:nenturnok alapjá:r igazolcĺr, hogy:

-

a1aŁŁí lakosnak 2012. évben a(z) 1253 szárĺ.ú személyí ;oveđeJ.ernad.ó bevaitás
^d'|-2.i =.l>n.ł5..

srs.ooo, - FĹ, azaz háronszáztízeno=e,ze:. forint ósszev-on|-an és0.- F.L' azaz nuIIa íorinE' elků1önuluen ađózó jóvede1ne volt.
.Ąz adózôna.x a(zj 2aI2. éwben jovedelrr.=(i)után 50.4cc/ - F!. afaz ŐEve:rezer-nźgyszäz ioľint szemá1yi jöveĺie1eľradő fĺzetésí kötelezeĹ."sé!á,ľe:.etkezet:'
Ezen igazoIást az ađóä:.any kérelmére lakóhelyiség inóđcsítás céljára actan ki.

Eudapes.', 20i5 . ápr:].is 23 .

IÝevében és ĺnegbízásából:

Iierczegh Zso!.i
igazgató

(a haiáskör gyakorlója)
ii.,,
,"1 I^. ' ...ť!.

HoÍf er:t4óczár Ildi]śó
ü91rintéző

ĺ'ki >ĺlmiĺrraąÁ.'Ellenőrzési azonosíE'ó.

Erról értesü'Inek:
J. . / U].mzeĹE'
l. -/ liatĹar

7 4A2A'7 3231"915853C'7 36?i916



\
- 1 t1

\EMZETI ěĐi- És t'Áĺĺrłlveľer. 
Ll L

DÉT,-EIIĐAPEsľr p-:oi:eezeeľóśÁee
ÚoyĺÉĺ,ĺł.pcsor,łľ: oszĺÁĺ.y i.

1c96 BUĐÄPEST rt^Ä],ER U. 3-5.
te]eÍon : 29 9. 40 o o / 52!3 T ele.ĺ ax : 29 9 469 6

pgľśzáĺn: 3a.75957257
Ugyiatéző : HoÍfer-]itóczár l]-dÍkó

fi|| |ll||||il|| l illl I l||| || |ľ

ÜgyÍ!ątszám : 4255L08a1 4

üovEDEÍ,EMIGÄzor.Ás

A renđe1kezésern're á11ó dokumenEurnok a1a5ij án igazolom,

Nevében és nregbízásábóJ-:

EI.ienőrzési azonosító :

Errő]. érE'esu]-nek:
].. / cíinzett
z, I LL4tVdL

50 6 5 62824].7 45 I 5 o O3 l_599 58 6

alatĹi ]akcsnak 2o13. é'Jben a(z) 1353 száľ.r1 szerĺélyí -iöĺecelenadó bevaIiásađatai alarján:
756.0c0, - FE, azaz hé=százoive:-rhaiezer ŕorints osszevcnŁan és0'- Ft, azaz nui1a fcrint elkülcnulten 

"oáż--iJ"ěđelme vc1c.
.Ąz adózónak a(z) ?9L?. évben 

- 
jövecielrne (i)után 3.2o '96,a,- r,L, azazegyszázfĺsszezer.-kilencszázhat'van forińt szenélyi jôveđe1eĺnadő fj.zetésiköte].ezeE't'ségé kelet'kezeEE .

Ezen ígazclásŁ ez aióaiany kére].mére lakóheIyiség rrródosí!ás céljára adt'anr ki.

Budapest, 20].5. ácrj.lĺs 23 .
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