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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat

Képviselő-testület e számára

Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi tilés időpontj a: 201 1. szeptember 15. | . . . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváros
kiitelezettségérő| szóló
mĺódosításáľa

teľüIetén az
15l20ÍI. GII.

építtetők gépjármĺi.elhelyezési
18.) tinkormányzati ľendelet

A napirendet ayíWzźtrt tilésen kell taľgyalni, a rendelet elfogadásĺĺhoz egyszerrĺ/4ą[gjs|!9lt
szav azattobb sé g szĹiksé ges.
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Városgazdálkodási és Pénzůiryi Bizottság véleményezi X ',/
Humánszolgáltatás i Blzottsáę véleményezi

Határ ozati j av as|at a bizoÍtság, számfu a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előtedesztés
mestársvalását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testůilet!

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság egyik ülésén egy gépjármiĺ-elhelyezési
kötęlezettség teljesítésének ügye kapcsán a Bizottság egyik tagának felvetésére a Hivatal
feltilvizsgáIta az építtetők gépjármti-elhelyezési kötelezettségéró| szőIő I5l2011. (III. 18.)

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) egyes pontj ait.

A felvetés egy olyan tigyre vonatkozott, melynél az UgyféI és az onkoľmanyzat között a
gépjármű-elhelyezési k<jtelezettségpéĺube|i megváltásával kapcsolatban már a|áirásra keľĹilt
a megállapodás. Az LJgyfé| jelezte, hogy szeretné a kötelezettségét bérleti szerződés
megk<itésével teljesíteni _ mive| szźtmźtra azkeďvezobb _ és hivatkozva a Rendelet 9. $ (1)

bekezdésére szeľetné a meglévő megállapodás felbontását. A felmondás jogalapjaként azza|
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érvelt, hogy véleménye szeľint folyamatban lévő ügyről van szó. A hivatkozott jogszabźůy a
következő:

''9. s 
(1) Ezaręnđe|etfDll. marcius 18. napjan lép hatályba, rendelkezéseitahatálybalépését

követően indult eljĺĺrásokĺa kell alkalmazni, és a|ka|mazható a folyamatban lévő,
még el nem bíľált ügyekben, amennyiben az ugyfél szźmźra kedvezőbb, illetve ezen
rendelet 6.$-át a rendelet hatá|yba lépését mege|őzóen kötött megállapodások
tekintetében is alkalm azní kel|.',

A Hivatal k'lvizsgźůta Rendeletet a hivatkozott iigy vonatkozásában, és a mellékletben
talźihatő módosíüĺsi javaslatokat teszi, melyek megalapozzál< azt, hogy a kötelezettség telken
kíviili teljesítésérő| a pérubeli megváltás kivételével a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönts<in. Továbbá pontosan meghatźtrozza azt is, hogy a rendelet szerint mi minősül
elbírált iigynek.

A Rendelet módosítasa ĺinmagában kĺĺltségvetési, pénzügyi hatással nem jaľ. Az egyedi
tigyekben hozott bizottsági döntések hatással lesznek az elktilĺinített paľkolási alap tisszegéľe
és az annak terhére vállalt kĺltelezettségek méľtékére.

A fent leíľtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítás elfogadását.

Budapest, 2011. szeptember 1.

polgármester

a j e gy zot helyette sítő a|j e gy zó

Melléklet:

Hatásvi zsg áLati lap rende letalkotáshoz



A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja:.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének
....l20ll. (.......) önkoľmányzati rendelete

a Jőzsefválros területén az építtetők gépjáľmű.elhelyezési ktitelezettségéről szĺiló
1'5 l 2011'. (uI. 1 8.) iinko rm án yzati r endelet m ó do s ítás árĺól

Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete a helyi
ĺinkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 16.$ (1) bekezdés és 65/A.$ (2)

bekezdésében) az oľszágos Településrendezési és Epítési követelményekľől sző|ő 253/1997.
(XII. 20') Korm. rendelet 42. $ (11) bekezdésében, valamint a Budapesti Váľosrendezési és

Epítési KeretszabźtlyzaíľőI sző|ő 47lI998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet 6. $ (2) és (3)

bekezdésében kapott feIhata|mazás alapjźn a következőket rendeli el:

1 A Á TÁzcpfrlÁľnc faríilatÁn ąz őĺ.íttc+i\|t

I5l20I1. (ru. 18.) ĺĺnkormáĺyzati rendelet (a
ponttal egészül ki:

I E r ende I e t alkalmaz ás db an : J

,,3. Elbíráh agl: a Felek között létrejött
megváltásaľól szóló megállapodás''

ĺ,éniármíi-elhelvezési köte!ezettsés&ől szőlő
továbbiakban: Rendelet) 2. $-a kovetkező 3.

gépj ármű-elhelyezési kötelęzętts ég pénzbe|i

2. $ A Rendelet 7' $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2)A 3.$ b) pontja szerinti esetben aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság dönt,
amennyiben az építtętó az 5. $ (1) b) vagy c) pontja szerinti módon kívánja
kötelezettségét telj esíteni.''

3. $ A Rendelęt 7. $-a kcjvetkező (3) bekezdéssel egészülki:

,,(3)A 3. $ b) pont esetében _ amennyiben a kötelezeÍtség teljesítése az 5. $ (1) a)
pontjában meghatźtrozottak szerint történik _ valamint a 3. $ c) pont esetében, ha az
építtető a ľendeletben meghatźrozott megváltási díj megfizetését és az e|őírt
feltételek teljesítését vá||a|ja, kérelmére az Önkormźnyzat a megvéitásľól szóló
megállapodást köt.''

4. $Ez a ľendelet 20II. szeptember 19. napján lép hatályba.

Budapest, 20II. szeptembeľ ....

Dr.Mészźn Erika
a je gy zőt helyettesítő a|j e gy zo

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



A Józsefváros teľületén az építtetők
gépjáľmű-elhelyezésĺ kiitelezettségéľől szóló
|5/201t. (m. 18.) iinkoľmányzati ľende|ete

7.$
,'(2) A 3. $ b) és c) pontja szeľinti esetben,

amennyiben az építtető a rendeletben
meghatározoft megváItási díj megfizetését és
az előírt feltétęlek teljesítését vállalja,
kérelmére az onkormányzat a megvá|tásrol
szóló megállapodást köt.''

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefváľosi onkoľmányzat Képviselő-
testiiletének
....ĺ2011. (.........) iĺnkormányzati
ľendelete
a Józsefváľos teľůiletén az építtetők
gépjármű-elhelyezési kiitelezettségérő|
szóló I5l2011. (III. 18.) iinkoľmányzati
ľendelet módosításáról

A Rendelet 2. $-a a következő 3. ponttal
egészül ki:

E ľendęl et a|kalmazásźlban..

,,3. Elbírált ügy: a Felek között létrejött
gépjĺíľmű-elhelyezési kĺitelezettség
megváltásáról szóló megállapodás

A Rendelet 7. $ (2) pontja helyébe a
következő ľenđelkezés lép:

,,(2) A 3. $ b) pontja szerinti esetben a
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt,
amennyiben az épittető az 5. $ (1) b) vagy c)
pontja szerinti módon kívánja kötelezettségét
teljesíteni.''

A Renđelet 7. $-a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:

,,(3)A 3. $ b) pont ęsetében
amennyiben a kötelezettség
teljesítése az 5. $ (1) a) pontjában
meghattrozottak szerint történik _
valamint a 3. $ c) pont esetében, ha
az építtető a rendeletben
meghatarozott megváltási díj
megfizetését és az előíľt feltételek
teljesítését váIIaIja, kérelmére az
onkormanyzat a megváLtástő| sző|ő
megállapodást köt.''


