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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat

Képviselő.testület e számára

Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testülęti ülés időpontj a:20|1. októbeľ 20. l sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľos
kiitelezettségérő| szĺílĺi
módosításáľa

teľületén az
1,5t2011. (rII.

építtetők gépjáľmű-elhelyezési
18.) iinkoľmányzatĺ ľendelet

A napirendet gyíWzar:t ülésen kell tárgyalni, a dĺjntés elfogadásríhoz egyszeťĺl/glnp9itett
szav azatíobb sé s sziiksé ses.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Határ o zati i av as|at a bizottság. szźLmár a..

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óteĄesztés
mesttlrwa|ásźLt.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A folyamatos hatáskcjri szabályok jogi feliilvizsgáIata során az építtetők gépjĺĺľmű-elhelyezési
kĺjtelezettségérő| szőIő |512011. (III. 18.) ĺinkormźnyzati ľendelet (továbbiakb'an Rendelet)
módosításánakaz igénye. A módosításraa 7. $ (3) bekezdése miatt van szükség, ugyanis a
jogi állásfoglalás szerint pontosításra szorulnak a megállapodás megkötésénęk köľĹilményei,
ęzzeI osszefriggésben a polgármesteľ dontési jogának egyértelmúbbé tétele.
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Bizonyos esetekben az&t cé|szenĺ polgármesteri jogkörben hagyni a döntést, meľt a rendelet
mar leszabźůyozta az ezzel összefüggő kĺjtelezettségeket, így érdemi bizottsági döntés
me ghozatala nem szfü sé ge s. Ezze| lerövidíthe tó az lj;gy iĺtézési ido .

A fent leíľtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítás elfogadását.
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polgáľmester

Budapest, 2011. okÍóber 5.

Törvénypsségi ellenőrzés: 
^/- ,&b, f'-')b

Dľ. Mészar Erika
ajegyzóthelyettesítő aljegyzó 2011 ÜKT 1 0.

Melléklet: önkoľmanyzati ľendeletmódosítás

Hatásviz s g áLati Iap rendeletalkotáshoz



A kihirdetés módja: kifliggesztés
A kihirdetés napja:.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľm ányzatKépviselő.testületének
....t2011,. (. . . . . ..) tinkoľmányzati rendelete

a JőzseÍvátros terület én az építtetők gépjármű.elhelyezési kiitelezetts égérő| szőI'ő
15t20|'1'. (III. 18.) tinkoľmányzati ľendelet módosításáľĺĺl

Budapest Főváros VIII. kęrület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete a helyi
onkoľmanyzatok*rőI sző|ő 1990. évi LXV. törvény 16.$ (1) bekezdés és 65lA.$ (f)
bekezdésében) az országos Településrendęzési és Epítési kĺĺvetelményekĺől szóló 25311997,

(XII.20.) Korm. ľendęlet 42. $ (11) bekezdésében, valamint a Budapesti Vaĺosrendezési és

Építési KeretszabályzatrőI szótő 47l|998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet 6. s (2) és (3)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapjźtn a k<jvetkezőket rendeli el:

1. $ A Józsefuaľos területén az építtetők
|512011. (III. 18.) önkormźnyzati rendelet (a

helyébe a kĺjvetkező rendelkęzés lép:

gépjármű-elhelyezési kötelezetts égérí5l sző|ő
továbbiakban: Rende|et) 7. $ (3) bekezdése

,,(3)A 3. $ b) porrt esetében - amennyiben a kötelezettség teljesítése az 5. $ (1) a)

pontjában meghatározottak szeľint tĺjrténik _ valamint a 3. $ c) pont esetében, ha az

építtető a rendeletben meghatározott megváltási díj megfizetését és az e|őírt
feltételek teljesítését váIIaIja a megvá|tźtsról szóló megállapodás megkötéséľől a
polgáľmester dönt.''

2. $ Ez a rendelet 20l | . október 21, ĺap1an Iép hatá|yba.

Budapest, 2011. októbeľ .....

Dr. Mészár Eľika

a j e gy zot helyette s ítő alj e gy ző

Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ



A Józsefváľos teľiiletén az építtetők
gépjármĺĺ-e|helyezési kötelezettségéľől szóló
1512011. (m. 18.) tinkoľmányzati ľendelete

/.Ô
,,(3) 

"A 
3. s b) pont esetében - amennyiben

a kötęlezettség teljesítése az 5. $ (1)
a) pontjában meghatározottak szerint
történik _ valamint a 3. $ c) pont
esetében, ha az építtető a rendeletben
meghatározott megváltási díj
megÍizetését és az előírt feltételek
teljesítését vá|Ia\a, kérelmére az
onkormĺányzat a megváltásról szóló
megállapodást köt.''

Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefuáľosi
onkoľmányzat Képviselő-testüIetének
....120|1. (.........) łinkoľmányzatÍ ľendelete
a Józsefváľos teľületén az építtetők gépjáľmű-
elhelyezési kötelezettségéľől szóló |512011.
(m. 18.) önkormányzatĺ ľendelet
módosításáľĺíl

A Rendelet 7. s (3) pontja helyébe a
kĺivetkező rendelkezés lép:

',(3) A 3. $ b) pont esetében - amennyiben a
kötelezettség teljesítése az 5. $ (1) a)
pontjában meghatározottak szeľint
tĺjrténik _ valamint a 3. $ c) pont
esetében, ha az építtető a ľendeletben
meghatarozott megváltási díj
megťlzetését és az e|óiľt feltételek
teljesítését vállalja a megvá|tásról szóló
megállapodás męgkötéséről a
polgáľmester dĺint.''


