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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20l7. jú|ius l0-i ülésére

Táľgy:,1ffi:?,ń":i:*ffii.Hsl;keľĺi|et, 
József u.47. számalatti gépkocsĹbeál|ó tekĺntetében

?łĽZ::;",: 
Józsefuárosi GazdálkodásiKözpo ntZrt,,Bozsik István Péteľ vagyongazdálkodási

Készítette: Kubát Sándorné ľeferens
A napiľendet nyi|vános ülésen kelI táľeya|ni.
A döntés elfogadásáh oz egyszer,íi szaväattöbbség szükséges.

Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!
I. Tényá|lás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest VIII. kerület, József u.47. szám a|atti,35159 hrsz.-ri telekingatlant a Budapest FováľosVIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (atovabuiákban--ontormany zat) egyénigépkocsĹbeállóként

äĺ:,ffi:',fr.'tt1 J.-.x.ää::n 
19 db gÉpkocsĺ-ue eno talilian, amelyből l8 db gépkocsi-beállóra van

A kérelmező 2014. február 14-én kötött hatfuo.zatlanidejű bérleti szerződésta fenti telken lévő 1.számú gépkocsi-beáI\óra. a kére|mezo mozgáskor|źt,,őt,- d" bérbevételko.-n* kérvényezte amozgáskor|átozoÍtakat megillető kedvezményi, mert ĺlunäo b;je|e1tett lakóhelye Németoľszágbanvolt. Időközben hazakĺjltcĺaĺĺ és 2017 ' jiu,iuš ź-e" rcáň.' nľĺi1ot, be a fenti ingatlanon kialakított,
?:;ä,?^:::,;:ŁJ;.J*:,Tú 

gépkocsi-bealio ueĺ"ti di';;;ň;szüntetésére, hivatřozássa| arra, hory

A kérelmező Németországban kiállított mo,zgáskoflátozottigazo|vánnyal rendelkezik. A mozgásábankorlátozott szeméIy pu'l.ola'i igazoiv-áiyaľól szóIó zlsrzőőż.1xrl.ll.) Kormanyľendelet 12. $-aéte|mében a Nemzetközi Közlekedesĺ ŕáľum (TF) határo zata a|ipjn.;;,riř;l]"'"k hatóságai általa mozgásában kot|áúozott személy részéte.rĺaIlĺí* p".l."li uirtya u ,"na"l"tĹ"n meghatározottparkolási igazo|vánnyal azonos k"ju""menyekľe jogosíĺä.ř{o..anyrendelet a|apjánNémetoľszág isITF tagáIlam. A súIyos mozgáskor|átozottságoi i[azoio mozgastoĺ átozott igazo|vźtny másolata akéľelmező által benyújtásľa -keľĺilt. a te.j'""Z- wl. 
^^řärületi 

állandó bejelentett lakcímmelrendelkezik, kérelme egyebekben megfelel 
^?,ö"k,,^;;fiłti',tu|ajdonú ingatíanokon a súlyosanmozgáskorlátozottak személygépkocsijä parkolási 

"em 
ue.í.ti díjának elengedéséľől szó|ó 60/2011.(XI.07.) önkormányzati renáe-leiu"n ŕogĹlt feltételekneĹ..a"i"no"I"t 2.$ll; bełezaése alapján asúlyosan mozgáskorlátozott- személyJk 

' 
a 

..szemé|ygépkocsiijaik után parkolási célú bérletidijkedvezményre az.önkoľmányzut tuuiaoneaan allo-lłuäinguĺunol. 
"d"J'; ;;IáIható gépkocsi-beállók és az üres te|keken tĺulaiĺtott pa."l.J;ň;;;il-;."Jć'Ť, fizetend'őbéľleti dij megfizetése alóIa ľendeletben foglalt feltéte|ek esetén ńentestil hetnek'

ľr^::I:]#;T"T,:łłłů^ł?!tr;"ř:li'f#ä.ľÍojun kiáIlított 16/39/6621951 számtl mozgáskor|átozott

A jelenlegi bérleti díj méftékének a megáú|apítása az onko rmányzattulajdonában álló iiľes telkek,felépítményes ingatlanok, gépkocsi Ĺ"áIl;k és dologbérI"t ue.Ĺäaĺsának feltételeiľő| sző|ő 59/2011.
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(XI.07.) önkormányzati ľendelet 13.^$ .(l) bekezdésén, valamint a 248/20|3. (VI. l9.) számúképviselo-testÍileti határozatII. fejezet 8. c).pontjárr"Ĺp"í''ľ"l.ĺntettel eITe' a bérleti dij mértéke 2015.évben nettó 10.000,--Ft/hó, majdźn,követőôn zola. evtalévente azinf7áciőmértékével nő. Azutóbbiévekben nem volt infláció, ezé}t. aueľleti díj jelenleg Ĺ ió.oío,- evno

Javaso|juk a kéľelmező mozgásk or|átozott magánszemély részére a bérleti díj elenged ését azönkormányzati tulajdonú ingatlänokon 
'a 

sú|yos1ř.o"gá.Ĺo r|átozottak."",*ýgepkocsija paľkolásicéIú bérleti dijának elengeđéséľől szóló 
"'6ď/2oii.-řř'"'ř;;"..dä;'i5"oe|etben foglaltakalapján és erre tekintettel a határozat|a1iaejri (30 

""p;; f"lmondási idővel) bérteti szeľződésénekmódosítását a Budapest VIII. keríilet, Jĺózs-ef i. ąl., sżám a|atti,35t59 ń,,i.-t,,épi'ilet udvaľánkialakított 1. sz. gépkocsi-beál|ó hetý targyában.

Javasoljuk továbbá, hogy a Bizottság a bérleti.dij elengedéséľe tekintettel tekintsen el az egyoldalú
["JÍ"'T'ĺi:il:ľľľjj':äľ^,-y;Tľ:?:il:;i;Y:;iťĘi;řSától, tekint"".i;;; hogy a #;lJňíj

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztéssel kapcsolatos dĺintés meghozata|a az önko.rmányzati tulajdonú ingatlanokon asúlyosan mozgáskorláúozottak személygépko-csija pu.l.oú.i^.elú béľleti dijénakelengedéséľ ő| sző|ő60/20ll. (XI.07.) önkoľmányzatĺ .enaáEt :. g-a eľtálmében a Tisaelt Bizottság hatáskörébe taftozik.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a mozgáskorlátozott személy részérea bérleti díj elengedése a Budapest VIII' kerület,József u. 47 , szám a|atti, 35759 hľsz.-ú teleĹingatlanon levo 
-i 

.' számú gépkocsi-beáIló vonatko zźlsétbanés ennek megfelelően a meglévő béľleti szeľződés módosítása.

A döntés meghozata|a pénzugyi fedezetetnem igényel.

rV. 
=Iogszabá|yi 

köľnyezet
Az onkoľmányzat tulajdonában á'||ő üres,.t.el\9k, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beátlók ésdologbéľlet béľbeadásának fe|tételeiről szóIó sgĺźoll.'ĺxi.oz.l..cinkormányzati iendelet 2' $ (l)bekezdése a|apján, a Képviselő-testület - onkoľmán y,u,t;'ii,u"udói döntésľe _ a Váľosgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel. A ľende|et l.s. s ĺłi Ĺekezdése alapján,a bér|eti szerzodésmegkötését követően 

.a berlőnék közjegyző elott eg},o)ja |t, tartozá,selismerĺj nyi|atkozatot kella|áírnia. A 15. $ (4)bekezdés a) pontjaäř?l,u" akozje{yzt>läĹiľatot nem s-ztiksJge;elkészíttetni, ha
:ffiffi:' Jľs,l ä."',J'";äľ'ä -TiT"o 

u..u í ł an szô,, ;gy i: 
^ 

; 
^ 

;;;ffiä ĺ řľ 
"žTř'' 

i h av i ös sze ge

Az önkormányzati tutajdonú ingatlanokon a súlyosan mozgáskorlátozottak személygépkocsijaparkolási célú bérleti díjának elenledésérĺl 

=:Ľ 
aĺínoil. ŕii.oz.l cinkormányzati rendelet 2.s (2)bekezdése értelmében ,,Azok a rłřll. kertileti teielentetiialia-, ,,sy tartózkodási heltyel ľendelkezőszeméIyek kaphatnak.-a bérleti díj fizetése atót ,,,,",,ěgi, akik ą loiljol l. (ĺ/I. 2g.)Kormányrendelet és sútyos *o,g,ź,skoíkźti,ot1yalrolasĺ igazoiór:ľ atapján kazlekedéssel kapcsolatoskedvezményben részesülnek.,, ďrendelet:. s ĺu bekezdé.se alap1an,,A súlyosan mozgdssérült bértetidíj elengedéséről e rend1tet alapjdn a ĺ/árosgazdĺźIkoaasi is, płnzt)głi Bizottsóg dant a béľbeadós z erv e ze t j av ąs I ata al apj án.,,

L:ľ:Łů:ľ]án 
kérem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a kére|emmel kapcso|atos döntését meghozni

?
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Budapest, 2017, jű|ius 04.

Hatáłrozati javas|at

) számt: Y árosgazdálkodási és Pénzügyi B izottsági határozat

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺin! hogy

l. hozzájáľu| a Budapest VIII. kerület, József u.47. szźtm a|atti,35129 hrsz.-ú telekingatlanonkialakított 1. számú gépkocsi-beálló tekintetében a l.J."l-""o bérlő részére a uerleti dij fizetésikötelezettségének elengedéséh ez a |6/39/662195l .'á'í.ozgáskoĺIáto zott parko|ási igazolványszerinti jogosultság fenná||ásáig, az, önkormányzati tulajdonri ingat|anokon a súlyosanmozgáskorlátozottak személygép-ko".i.1a pu.l.oiísi,-"&, béľleti dijának elengedéséről szóló60 /f0 1 l . (XI. 07.) önkormányLři'ľendeĺet ilupia,.-

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőHatáľidő: 2017. júIius 10'

2. fe|kéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Közpon t Zrt.-ta Budapest VIII. keľütet, József u, 47. szźlma|atti,35|29 hrsz'-tl te|ekingatlanon l.ĺĺátĺt"tĹt..;";;;!eptocsl-ue á||őra akére'mező bérlővelfenná|Ió bérleti szerződés nřatérozat i.ń;;ř; 
'"*"iil"uoosításának megkötéséľe , továbbá azonkormányzat tu|ajdon ában á|li uľes,, telkět felepíimJnyes ingatlanok, gépkocsi-beá|lók ésdologbérletek bérbeadásának feltételeirol szóió. šóĺiďii.'-łxl.07.) önkorm anyźatiľendelet l5. $

ĺ?'.ľľJíj!Ĺť.ľ,äll" 
a|apjttn eltekint azegyo|dalú köteĚZeftségvá|laló njíű,uo,u,közjegyzői

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőHatáľidő: 20l 7. júIius 3 l.

A döntés végrehajtását végzó szervezetiegység: Józsefuáľosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
A |akosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjáranem indokolt hirdetőtáblán honlapon
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Bozsik István Péteľ
v agy on gazdál kodás i igazgatő
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