
A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2011. november 7.

    Dr. Mészár Erika
       a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

60/2011. (XI.07.)  önkormányzati rendelete

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a súlyosan mozgáskorlátozottak
személygépkocsija parkolási célú bérleti díjának elengedéséről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány
44./A  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében  eljárva  a
következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1.§

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlanok udvarán
található gépkocsi-beállókra és az üres telkeken kialakított parkolókra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
közigazgatási  területén  bejelentett  lakó-,  vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkező  súlyosan
mozgássérült személyre.

2. A súlyosan mozgássérültek parkolási célú bérleti  díjkedvezménye

2.§

(1) A súlyosan mozgáskorlátozott személyek személygépkocsijai után parkolási célú bérleti
díjkedvezményre  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  lakóingatlanok  udvarán  található
gépkocsi-beállók és az üres telkeken kialakított parkolók használata esetén fizetendő bérleti
díj megfizetése alól jelen §-ban foglalt feltételek esetén mentesül.

(2) Azok a VIII. kerületi bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
kaphatnak a  bérleti díj fizetése alól mentességet, akik a 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet
és  súlyos  mozgáskorlátozott  parkolási  igazolvány alapján  közlekedéssel  kapcsolatos
kedvezményben részesülnek.

(3) Jelen rendelet alapján támogatásnak minősül: 

a) személygépkocsi szerzési támogatás,

b) személygépkocsi átalakítási támogatás,

c) súlyos mozgáskorlátozott parkolási igazolvány.
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(4) A díjkedvezmény mértéke a súlyosan mozgáskorlátozott személyek személygépkocsijai
után 100% mértékű kedvezmény.

3. Hatásköri szabályok

3. §

(1) A súlyosan mozgássérült bérleti díj elengedéséről  e rendelet alapján a Városgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság dönt a bérbeadó szervezet javaslata alapján

(2)  Amennyiben  a  kérelem  nem  felel  meg  e  rendelet  előírásainak,  az  elutasításról  a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A döntés ellen fellebbezéssel a Képviselő-
testülethez lehet fordulni.

4. Eljárási szabályok

4.§

(1) E rendeletben meghatározott bérleti díj elengedése  iránti kérelmet a Kisfalu Józsefvárosi
Vagyongazdálkodó  Kft.-nél  az  1083  Budapest,  Losonci  u.  2.  szám  alatt  kell  írásban
benyújtani a rendelet  mellékletében található nyomtatványon.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)  a kérelmező nevét, lakóhelyét, anyja nevét, születési helyét és idejét,

b) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát,

c) a költségtérítés befizetésének igazolását,

f) a gépjármű műszaki érvényességének végét.

(3) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a bérleti díj elengedésre való
jogosultságot igazoló dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatát mellékelni. 

(4)  A bérleti díj fizetés alóli mentességről azt igazoló parkolási engedély (a továbbiakban:
engedély) kerül kiállításra. 

(5)  Az  engedélyt  a  gépjármű  első  szélvédő  üvege  mögött,  kívülről  jól  látható  helyen  és
olvasható módon kell elhelyezni.

5. §

(1)  A  mentesség  eredeti  jogosultjának  kérelmére  a  megrongálódott  engedélyt  -  annak
leadásával  egyidejűleg  –  az  engedélyt  kiadó  kérelemre  kicseréli.  Amennyiben  a
megrongálódott engedély leadása nem lehetséges, a kérelmezőnek írásban nyilatkoznia kell
róla. 

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

(3) Amennyiben az engedéllyel rendelkező gépjárművet a tulajdonosa év közben elidegeníti,
az engedélyt vissza kell szolgáltatni.
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(4) Amennyiben az engedéllyel rendelkező gépjármű üzemben tartó személyében év közben
változás következik be, vagy a gépjárművet a forgalomból kivonják, vagy az üzemben tartó
lakóhelye Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén
kívülre kerül, úgy 15 napon belül a kiadónak az engedélyt vissza kell szolgáltatni. 

(5)  Amennyiben  az  engedéllyel  rendelkező  gépjárművet  az  üzemben  tartója  év  közben
elcseréli,  az  engedélyt  vissza  kell  szolgáltatni  és  amennyiben  jelen  rendelet  szerinti
feltételeknek megfelel az új gépjárműre engedély  kiadható.

5. Vegyes, záró rendelkezések

6.§

(1) Ez a rendelet 2011. november 7-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a mozgáskorlátozottak parkolási díjának elengedéséről szóló 39/1993. (XI.
23.) számú önkormányzati rendelet.

Budapest, 2011. november …

           Dr. Mészár Erika                                                             Dr. Kocsis Máté

a jegyzőt helyettesítő aljegyző                                                      polgármester
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1. melléklet a 60/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM 

Súlyosan mozgássérült lakos parkolási célú bérleti díj elengedése iránt

1. Kérelmező adatai:  

1. 1. Neve

1. 2. Anyja neve

1. 3. Lakóhelye, tartózkodási helye:

1. 4. Születési hely, idő: 

1. 5. Telefonszám: 

2. Gépjármű adatai:   

2. 1. Gépjármű rendszáma: 

2. 2.Típusa:

2. 3.Műszaki érvényességének ideje: 

3. Nyilatkozat

3.1  Alulírott  hozzájárulok  személyes  és  különleges  adataim  kezeléséhez  és  az  eljáró
hatóság felé továbbításához a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

3.2  Kérelmem  benyújtásakor  a  Kisfalu  Józsefvárosi  Vagyongazdálkodó  Kft.
ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam –melyet tudomásul vettem- az eljárás szabályairól.

……………………………………

                                                                                                     Kérelmező aláírása

Az engedély érvényessége: …………………………………….

A parkolási célú bérleti díj elengedésére vonatkozó eljárás költségmentes.

A kérelem benyújtásának ideje: ………………………………..

Gépjárműadó tartozásra vonatkozó adatok: …………………………………………....

……………………………………………………………………………………………….
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