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Melléklet: -

Tisztelt Y ár o s gazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. TényáIlás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Tisĺelt Bizottság a 201'6 évre az országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság részére If8|l20I5.
(XII.14.) száműhatározattnal díjmentességet adott a józsefuárosi díjťrzető civezeten belüli kizárólagos
vźtrakozôhe|yre azza| a feltétellel' hogy az elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmeri'ilő AFA
fizetési kötelezettséggel azonos összeget a kérelmezőnek meg kell fizetnie a Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefuárosi onkormány zat (a továbbiakban: onkormány zat) részére'

A d<jntés meghozata|źi követően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteľi Hivatal
é,sz|e|te, hogy a hatźrozat2, pontja adminisztrációs hiba miatt számszaki|ag helýelen, igy aťlzetendő
AFA összegét módosítani kell.

Ahatźrozatmódosításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat tu|ajdonosihozzájárulása.

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztéstárgyában a döntés meghozatalaaTiszte|t Bizottság hatásköre.

Itr. A dtintés célja' pénzĺĺgyi hatása
A hivatkozott köZtertĺletek az onkormányzat tulajdonában és kezelésében vannak. A megváltási díj
ezen a teľületen' a Budapest főváros közigazgatźlsi területén a jáľmiĺve| vtrakozás rendjének egységes
kialakításáró|, a várakozás díjáľól és az uzemképtelen járművek táro|ásétnak szabá|yozásáról szóló
30l20I0. (VI.4.) Főv. kgy. rendelet ,,36. s (1) b) pontjaa|apján bruttó 662'500,-FtJvärakozőhe|y/év
(265,-Ft/óra (parko|ási óľadíj) * 10 óra (napi dijťlzetési időszak) * 250). Ennek az összegnek az AFA
tarta|ma 140'847,- Ft/vátakozőhely. Tekintettel arľa, hory a döntés 2 db kizźrőlagos várakozóhely
biztosításáról szól' a országos Nyugdíjbiztosítási Foigazgatőságnak f81.694,- Ft-ot kell megfizetnie
az onkoľmá ny zat részér e.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet
A Budapest f,ôváros közigazgatási területén a járművel várakozás ľendjének egységes kia|akitásźtrő|, a
várakozás díjáról és az uzemképtelen járművek tárolásának szabá|yozásźtrő| sző|ó 30lf0l0. (VI. 4.)
Főv. kgy' rendelet ,,36. s (1) Kizárólagos hasznáIatú varakozóhelyek kéľelemre külön jogszabályban
meghatdrozott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, leýIjebb azok homlokzatának
hos szában j e lolhetőe k ki'
(2) A kizárólagos használatú vórakozóhelyek létesítésére szóló hozzájárulást a tulajdonos
onkormányzat egletéľtése alapján az útforgaĺomtechnikai kezelője adja ki.
37. s O A iaauu övezetben és a várakozási övezetben léiesíteu kizdľólagos hgszryĺźI1tti1ł-t-'''-
várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulajdonos önkoľmányzat részére _ az (5) bekezdésbf
meghatározott kivéteĺekkel _ várakozási megvóltási díjat karcles fizetni az aĺábbiak szerint:
a) a védett Óvezetekben lévő kizórólagos hąsznáIatú l'árakozóhelyek éves megváItási dlja
várakozóhelyenként a védett oyezeti alapdíj kettőezer-ötszázszorosa;
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b) a várakozósi ovezetben a kizárólagos használatú vórakozóhelyek éves megvóItási díja
vórakozóhelyenként az adott teľületre érvényes eglórai vórakozasi díj és a kizárólagos használatú
v dr ako z ó he ly nap i üz e midő s z orz at ának ke tt ő s z áz otv en s z er e s e.

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonárő|, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/f0I2. (x[. 15.) önkormányzatirendelet 22. š 0) bekezdése szerint az Önkormányzat követe-
léséről való részben vagy egészben töľténő - lemondásľa és a k<iltségvetési szervet megillető követe-
lésľől való lemondáshozva|ó előzetes hozzźýárulásra 20 millió Ft egyedi éľtékhatáľig aYźlrosgazdźi-
kodási és PénzĹigyi Bizottság jogosult'

Fentiek a|apjźnkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy korábbi döntését módosítani szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy |f81/2015. (xu.14) számú határozatának
f . pontját az a|ábbiak szerint módosítja:

az I. pont szerinti kizárólagos vźrakozőhe|yek után fizetendő vttrakozźsi megváltási díjról (évi
66f.500,-Ft/várakozőhely) 2016. december 31. napjáig lemond, azza|,hogy az elengedett megváltási
díjjal kapcsolatban felmerülő önkormányzati AFA fizetési kötelezettséggel azonos összeget (évi
|40.847'- Ft/várakozőhely) összesen 28l.694'-Ft-ot az országos Nyugdíjbiztosítási Fóigazgatőság
köteles az Onkormźlnyzat részére megfi zetni'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. január 18.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdä|kodási Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététe|mődjára

indokolt

Budapest, f0I6. janlär I|.

honlapon

k fr/o-./* Ýś
dr.HetYczAdrienn 1L.
ugyosztźiyvezető

hirdetőtáblán

KÉ szÍrerľ B: G ĺzĺ ĺĺKoDASI Ücyo szľ,łl.y
LľÍRr,ł : G,ą.Ál KnIszľlÁN
PÉNzÜcvl FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS :

Jocl roxrRor.l: b4--
EllpNoRlzľe: il /l},r,lľ&k

ffi..,MÉszlR ERIKA
ALJEGYZO

BplpRĺpszTÉSRE ALKALMAS :

D,łNl.ne.-fuMÁN EDINA
IEGYZO

lovÁH,ą,cyre.:

Tn.nrós TÁVoLLÉ

A VÁRoSGAZDÁ PÉNZÜGYI BIZoTTSÁG ELNoKE


