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ELŐTERJESZTÉs
A Var.osgazdáIkodási és Pélrzĺigyi Bizottság 20i7. július l0.i iilésére

Táľgy: Javaslat gépjáľmű-elhelyezési kötelezettség megváltási díjának elengedésére

Előterjesaő: dr. HęnczAdrienn üryosztályvezető
Készítette: Gaal Krisztián
A napirendet nyilvános ĺilésęn lehet targyalni.
A döntés elfo gadásaho z e gy szeru szav azattobbség szükséges
Męlléklet: 5 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényáltás és a döntés taľtalmának részletes ismeĺtetése
Hegedtĺs Tamás (a továbbiakban: Kérelmező) azza| a kérelemmel (1. melléklet) fordult a Budapest
Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: onkormányzat),hogy a Buda-
pest VIII' kerület Horváth Mihály tér 1l. fsú.3. szźm a|atti kiilön helyrajzi számma| nem rendelkező,
korábban hĺázmesteri lakásként használt helyiség ktilön albetéttel rendelkező lakĺássá alakításához kap-
csolódó gépjáľmiĺ-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáľa vonatkozó dfi elengedéséhez jáľul-
jon hoz'zÁ az örĺ<ormźnyzat'
A Józsefvráľos teľĺiletén az éplttetők gépjármĺi-elhelyezési kötelezettségéről szóló 15l20ll^. (III.18.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete alapjan fenti a lakás funkcióhoz kap-
csolódó gépjáľmű-elhelyezesi ktltelezettség megváltás díja 1.000.000'- Ft.
A Rendelet 8. $-a éľtelmében: ,,A Városgazdálkodasi és Pénzügli Bizottság természetes szeméIy épít-
tető Hrelme szerint, szociólis és jövedelmi lúriilmények alapjdn a megváItasi díj összegét mérsékelhe-
ti, vagl elengedheti. SzocióIis köriilménytek számít, ha a kérelmező:

a) haromvagł annĺźl több glermeket nevel
b) havi jövedelme nem éri el az oregsěgi nyugdíj rnindenlari legkisebb összegének 400%-át

ą rokknttsági nyugdíjban részesiiĺ,
d) egészségkárosodott személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette.,,

A kérelmező beadványában előadta" hory a Rendelet alapján jogosult a megváltási dĺj csökkentésére,
és életkörĺilményeikľe tekintettel kéri az onkormányzato! hory tekintsen el a teljes megváltási dii

.befizetésétől.

A Gazdálkodási Ügyosztźůy megv'wsgźtlta a Kérelmező, egyben a kérelemmel érintett ingatlan fulajdo-
nosának jöveđelmi he|yzetét, amelýől megállapítható, hogy beadványozó jogosult a megválüási d(i
mérséklésére, elengedésére. A becsatolt - 2016' éwe vonatkozó - Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
kiátlított jövedelemigazo|ás (2' melléklet) a|átźtmasĄa, hogy a Kérelmező havi jövedelme nem éľi el
az ö'ľegségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegének (28.500,- Ft) 400%;o.ät, azaz ||4.000,- Ft-ot.
Kérelmező külön levéIben (3. melléklet) leírja, hogy jelenleg vgyanazon épüIetben, 

-D.Dlakásban lakik (4. melléklet) az édesanyjával és a testvérével. A házmesteri lakást 2004-ben
vásárolta a mellékelt adásvételi szerződés (5. melléklet) alapjan, de annak rossz állapota miatt még
jelenleg sincs beköltozlrető állapotban. Tekintettel aĺľą hogy az ingat|an megvásaĺlása aKére|mező
összes megtakarítását felemésztette, a felújítás folyamatosan történik a rendelkezésre álló anyagi fede-
zet függvényében. A Kérelmező nemrég szerzett aľról tudomást, hory az á|tala megvásárolt helyiség
hivatalosan nem külcin helyrajzi számmal rendelkező |akás, azaz nem rendelkezik lakás funkcióval,
ezértfolyamodottaz építésiigyi hatóságnál hatósági bizonyiwány megszerzéséért.
Fentiękre tekintettel mérlegelési jogkörében a Tisztelt Bizottság jogosult aną hogy hozzź$áru|jon a
lakássá a|akításhoz kapcsolódó gépjármiÍ-elhelyezési kotelezettség megváItĺási dijának elengďéséheą
vagy mérsékléséhez'

II. A beteľjesztés Índoka
A gépjráľmű-elhelyezési kötelezettség megváltási díjanak mérséklése vagy elengedése a Bizottságha-
táskörébe tartozik.



m. A dtintés célja, pénziigyi hatása
Amennyiben a Bizottság támogatja a kérelmet, úgy a döntésnek tervezett kĺiltségvetési bevételt éľintő
pénzügyi hatasa nincs, mindazoĺáita| az onkormanyzat részérę a döntés tényleges bevétel kiesést
eredményez.
Amennyiben viszont a Bizottság úry dont hory nem járu| hozzá a kérelemhez, vagyis az | đb
gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltasának elengedéséhez, vagy mérsékléséhez a Rendelet
alapján a kérelmezőknek meg kell fizetni a megváltĺási díj összegé! azÄz az Önkormányzat 1.000'000,-
Ft bevételhezjufola, amennyiben a Kérelmező ezt követően is fenntartja igényét,

rV. Jogszabályi köľnyezet
A Bizottság hatáskore a Józsefráros teľületén az építtetők gépjáľmĺi-elhelyezési kötelezettségérő| sző-
|ó 15lf0l1. (m.18.) önkormányzati rendelet 8. $..án alapul'

Kéremaza|źtbbihatározati javaslatelfogadasát.

Hatáľozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság liry dönt, hogy

1. .Dkérelmére tekintettel a Budapest VIII. kerĺilet, Horváth Mihály tér l1. fsú.3. szźm
alatti korábban házmesteľi lakĺásként használt helyiség kĺilön albetéttel rendelkező lakássá alakításahoz
kapcsolódó, ldb gépjármii-elhelyezési kötelezettség l.000.000,- Ft összegiĺ megváItasi đíjanak meďl-
zetésétő| a Józsefuáros teriiletén az építtetł5k gépjłármĺĺ-elhe|yezési kötelezettségéről szoló l5l201l.
(III.18.) ĺĺnkormányzati rendelet 8. $ b) pontja alapján eltekint.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017'július 10.

f. ahatźrozat 1. pontja alapjĺán felkéri a polgáľmesteľt a gépjármíi-elhelyezési kötelezettség megváltá-
sáľa vonatko rś me gái|ap o däs aIáír ásár a.

Felelős: polgĺármester
Hataridő: 20l7. augusztus 31-

A döntés végrehajtasát végzo szervezeti egĺség: Gazdálkodási Ügyoszĺály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|oterjesďés előkészítójénekjavaslata aközzśtéte|
módjára: honlapon

Budapest, 20t7. júIius 04.
,/

/ /',-'1 '
dr. Hencz Adrienn
iigyosztá|yvezető
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1. melléklet

!V érinteĺt ingatlan cĺmc:
'0s.2,..

(A kéĺelenhez kcrj'Íik nellékelni u 5/20]3. QII0) önkornán1zati rendeIel alapján lefolyíuroft fuleptiléskepi
vélemén'aesi / bejelelúési eIjáľás sonźn hozott dö,1těs mlźsolat!źL)

Ä Gépjáľmíí.e|helyezési kötclezctÍseg telk€[ kíviili ĺeljesítése:

.PjłĽľg3Ętr4 sajáttu|ajdonú paľkolóban bérleti szcrződéssel

(l4 kérelemhez kötelezctuég megváIĺása esetén Hrjiik ne|lékelni a Józsefvarosi Gudálkodási Központ Zrt. és
az Ádótgłi iroda iguollźsót aľľól, hop az íngatlan ĺuĺąjdonosánakaJózsefłárosí Önkormdązattal
ĺzemben lejart kÖveĺel,ése nem áIlJenn.)

l5l20l l.cu.l8.) önkormányzaĺi rendelet 8. $ a|apjan amegvál&ási dii csökkentésérejogosult:

ĘénzE]pi mcľj!|tĺísát / saját tu|ajdonú parkolóban / béľIeli szerzódésscl töľÍénő te|jesítésének
engedclJ/ezeset, t
Budapest,2017. Ůú, Z6 .

jogoslIt adaĺąí, cégkívonat, aláírási cínpéldlźny)

',ln,WlT.
I

lEgn nem



Az első fo|nĺ közigazgatási hatóság / főépítész töIti ki *:

Ą hat,ályos jogszabályok szerint biztosítandó paĺkolóheĺyek szíma (db):... .. ....{.

Azingďlanonbelülnembiztosítottpaľkolóhelyekszáma(db).................'l'

Azközígazgatásí hatósági engedély iľantí kérelem iigyszáma:...;.-.............

A folyamatban lév{ĺ engedélyezés típuśa: építési / fennmaradási / fennmarađásí és továbbepíüési /

használatbavéteti / múk<'dési / telęillésképi

egyeu. .. . [ *s.łt#.. . h]ł+:ĺiły*'-. ł..
Az építési.igyi hatósĘi e,!játás1ez-Äĺésa: ' hasanálatbetételi engéđély / ľaszräaŕbavételi.gjełertes

A kerelem ĺírgya es annak r<ivid leíľása: ..5*ié*!+h ,M:...-ę:4ł!ź..4?.ękk::t.....'...
.. ył*. łl+ł!ł. .. #:*. ..*k*ł.łł

Budapest, 2017' 9á :4? :....'.,,
elsőfoki kiizigazgatasi

A Gazdálkodási Üryosztłty tôlti ki.

A Gépjrármĺi-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítéséhez bizottsági döntes szĹilĺséges:

rgen nem
ĺ\menn5'iben bizott*ígi döntés sztikséges a bizottsági haÍáĺozatszÁma:. ' '.... '.....'....

A Gépjármü.elhelyezési kötelezettség telken kíviili teljesítése esetén közteľiileti engedményľe
jogosult igen nem
Amennyiben köaerüIeti engedményre jogosult annak méĺéke (db):'..'...''...

t. A Gépjármrl-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítése penzbeni megvriltással

Az önkoĺrnányzati megváltrással biztosított parkolóhelyek szłĺna (db):

Az önkoľmányzati megváltással biztosÍtott paľkolóbelyek đíja (Fťdb):'..............
Az önkormányzati megváltás fejében befizetendó összrg (Ft):....
Diicsökkentés esetén bizottsági hatźtozat szśuma:... .. . . ...'. ....

2. A Gépjámú-elhelyezesi ktitelezettség tetken ldvĺili teljesítése sajátfulajdonú Paĺkolóban
Ą saját tulajdonri parkolóban biztosított paľkolóhelyek száma (db):

A saját tulajdonli parkoló(k) adaÍai: Hrsz:..
Cím:............

3. A Gépjármű-elhĄezési kĺĺtelezettség telken kívüli tetjesítése bérleti szerződéssel
A bérleti szęrződéssel biztosított parkolóhelyek sáma (db): . ... .. . ..

A bérelt parkoló(k) adatai: Cím:......'.....
A parkolót berbe adó cég neve:

Budapest, 2017.

*megjegłzés: az elsőfokti közigazga|đsi hatóstig a rá yonatlrozó részt a kéľelemhez, ąz ądott

időponŕbanrendelkezésre lźlló tery és a temezői ađaÍszolgáltatós alapján tôki ki



2. melléklet

Ä
ffiii
@l!pEĺ|

W
\'enrzéiÍ Ädó- és vámhir.atsl

Kelet-budapcŚÍi Adô. és \ärnÍgazgatósága
l]grÍélkap&taŕi osz!áh. 1.

Ilĺatószám : 3 4 669 5 97 8 o l 20 | 7

Ügyintéző: Kuruczné Haĺaszti \'eronika
Tel efonszám : (l) 46.1 -9 637

IJgyszám fL57665937

JovEDELEi!ĺIGAZoLÁS

Á rendelkezésemre ál1ó

.a] atti laLosnak 20 l 6. évben aiatai aĺapjtrn:

899 92a,. Ft, azaz nyolcszázkilencĺ'enkilencezer - kilencszázhúsz forint (xszer'ontan adózó
jovedelme volt.

.Az adózónak a(z) 2016. év,ben jovedelme(i) utan l34 9s8'- Ft. aąz egyszáz:harmíncné5lezer -

kilencszazn5'olcvannyolc fońnt személyi jövedelemadó fizeiési kotelezettsége keletkezett.

Ezenigazolźst az adőzo kérelmére önkormányzat felé torténő felhasmálás céljáĺa adtam kí'

BUDAPEST' 201 7. június 2ó.

dr' SzarvákJenő
igazgató

(hataskti'r gyakoĺlój a)

...ĺ(....-'. i'u.. f '.'r.l'.-

ŕ;-";ń.'.*d v;;ik.
ügyintézĺi

(kiadmányozó)

ElI enorzési azonosĺtó : 5 6 5029 | 664068 740 l 3 1 930 73 8

l{38 BLĐáPESTľf.512 TćhíoÉŻĺ'n: (l) 46?.7100 F!N: ('l ) 460-7727

Ńéĺiot lriląśdłe|éitsĺ szíĺtsĺśdjék ikbtóÝámunlšahi\.đkoai €s edóůo|osŕtó g{mđ feEoJÍfri!

ilililt il | lil il ilillt I lll I lll
]4óó9.Ą'780



3. melléklęt
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4. melléklet



5. melléklet

dnely létrejtilt
EGYRESZROL

. TÁRsAsHi'z. Gasz Budapes! I{orváth Mihály tér ll., adósáma: 28625867.t4t)
mint Etadó, akitkepvisel jelen jogtigylet során GÔbel Tamĺás Intézö Bizottsag elnöke

MÁsRÉszRlL

adószíma:
lakos, aki a
Vevő

kiiziitt a mai napon az aliĹbbí feltételekkel'

|. Szerzśdő fetek megállapítják, hory az 1990. május 03. napj:ín kelt alapító okirattal |éfe.
hozott és az ingatlan.nyilvrántarasba 7l.940l|990 szím alan bęjeg}"zętt' temrészetben Bu-
dapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér l l. szám alatti és azingatlan.nyilvántartás szerinĺ

3š24lt1 ksz' alatt felvett Ęatlan a Táľsasház trląidonát képezi, mint k6zös tulajdoni

résą a rłsasház ftIdszint 3. szám ala1t !évó lakrásingar|an' mely XXIV. sz.,alatt,kęrĺilt
megjelölésre az a|apító okiratban ""zĄ, hogy a lakás egy szobą hďófulką elöszobą
koýha, frľdöszoba helyiségekból áll, 50 ĺn2 ďapterĺilettel.

Rögzĺtĺk felek, hogy jelenteg foĺyamatban van az alapíto okirat móđosítása arra Íigye-

temĺnel, hogy a szerzödés tfugyát képezö lakásiĺgatlan t'nálló albetélként kęĺüliön fettĺin-

Íetésre, melyĺe tekintettel feiek mfu most.kiitelezettscget vrál|alnak arľą hogy ennek meg-

történte és szÍikségessége esetén jelen okiratukat módosítaní fogjálc' illetöleg kiegészĺtô

nyilatkozaual látják el az albełét bejegyezhetósege érdekében.

2. Eladó a fent megjelölt és körülírt ingatlanát ezenĺel eladją Vevö pedig megveszi ĺeljesen

bekö|tözhetö ĺłtlapotban a kölcsönösen kialkudott és a 2003. június 18. napjan kelt kiiz.
gyńlesi hatfuozaiban foglalt 4.0oo'000'- Ft azaz Négymillió forinĹ vételfuért, me|ynek

megállapítasanál fe|ek figyelemme| voltak a lakás rendkíviil leromJott műszaki állapotára

is.

3. Vevó a fent megletölt vétel{ĺńól jelen okirat atá{ráslíól szamí!9tt 
t-5 

napo1 belül megfizet

a Táľsasháa szňnlĺ.|ĺru töÍtenó átutälás formájában t.325.000'- Ft-ot vételáľelólegként,

melynek elmulasztása esetén Eladót elallási jog illeĺi meg.
Eladó váIlďja továbbá, hogy fenti vételár számlájáÍa történó éľkezésétöl sáÍnĺtott 30 na-

pon belÍil eleget tesz az Önkormánpat felé fennálló l.325.000,- Ft-os fizetési kötelezett-

ségének.
Vwö vállatja továbbá, hogy a fennmaradó vételarhátľatékot az ďapÍtó okiľat módosítasát

követö 15 napon betĺil fizeti meg Eladó ręszére.

4' Elađo ajelenjogtigylct targyátkěp€zö ingatlana per., teher- és igénymentességéen ezen-

nel kifejezett szavátos'ugot vállal, és egyben hozzájárul ahhoz' hogy a tulajdonjog már

most, az ô minden további houÄján|żsaĺélküI az ingatlan-nyilvánaĺásba vétel jogcímén

Vevő j aváľa bejegyzést ny.erjen

5' Felek egyezöen adják etó, hogy a véte| |átgyätkePezo lakóingatlan értekesÍtésére a 200l.
jrilius t8.ĺn kelt közgyülési jeryzókönyv, valamint azügyanąeĺ napon kelt intézöbizott-

sági h"ĺ*o''t atapjan kerult sqr, mclyre Íigyelemĺrel jelen okiratot Rácz Sándorné

,.ľr:. :''{-

łu
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ellenjegyzi az |ntéző Bizottsag részéról, a Társashae további társtulajdonosai pedig
ugyancsak aláínásukkal lá$ák e| jóváhagyásukra firyelęmmel.

ó' Felek me,g.állapodnak abban, hogy Vevő a vétetár átutďtisával egyidejüteg lép az ingatlan
birtokábą ettôl fogva viseli aĺnak terheit és hrizza hasanďt.

7. Felęk egyezően adják elő, hogy iigyleÍi képességĺik nem korlátozott.

8. Fďek megáIlapodnak abban, hogy jelen okirat elk*zíté6éľę, és ahoz.zÁkapcsolodó eljáľí-
sok |ebonyolítĺísáĺa megbĺzást adnak Dr. Szentęs T. Istváĺ iig1nĺéd részere ał,a],trou
mindenrremü kôltség vevöt terheli.

9. FęIek jelen jogügyletből neüán ęredó vitas kćrdések eldöntésére a Fövárosi Bíróság kizá.
rólagos iiletékességét kötik ki.

l0. Felęk megállapodnak abban, hogy az alapító okirat módosítász ą ahozzátartozó müszaki
dokumentáció, valamint hatósági engedélyek kapcsán az Eladó kötelezettséget vállal ezek
|ebonyolításáľą és az ďlľroz sziikseges jognyitatkozatok megtét.eléľe, melynék elmaĺadása
esetén Vevő jogosult az Eladó nevében és költsegére e köĺben e|já'mí, és esetlegesen fel.
mertllt káľait vele szemben érvényesÍĺeni.

Jelen okiratot a felek elolvasták, mcgértették és annak megrlugyaráeása utáĺr kijelentették,
hogy az akaratukkal mindenben megegyel.zit majd ezután jóváhagyólag alrĺírták.

Intézôbizottság e|r6ke lntézóbizottsági tagja' ellenjegyzőkénÍ

3524llA-6trsz.:

35?4llfu-7 trsz;

35241/A-8 hľsz:

3524vA-l

35241/A-9hĺsz.-

ń.;,'"'žť.;F-*
ENJEGYZEM", Buđapesten, zoôäl ářiii7-'"i

3524llĄ-5hrszl.


