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Yárosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźr o zati j av aslat a bízotĺság számát a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés
mestárwa|tlsźLt.

Tisztelt Képviselő.testület!

A gépjármú-elhelyezési kĺĺtelezettség megváltása ügyében benyújtott kérelmek típusainak
vizsgáIata a\apjźnaz önkoľmányzatí ľendelet szakmai és jogi feltilvizsgálata során felmerült a

Józsefuaľos teľiiletén az épittetok gépjáľmú-elhelyezési kötelęzettségérő| szőIő 15/2011. (III.

18.) ĺlnkormźnyzatĺľendelet (továbbiakban Rendelet) módosításanak azigénye.

A Rendelet 3. $-a a ľendelet hatá|yáravonatkozóan tarta|maz ľendelkezéseket, mely szerint

,,A rendelet hatálya kiterjed Józsefvóros közigazgatási terĺiletén mindązon teľmészetes és
jogi szem,źlyeĺcre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetelcre, mint
építtetőlĺre (a továbbiakban: építtető), akik a kovetkező gépjĺźrmű-elhelyezési
kotelezettsé4et eredményező építési tevékenységet folytatnak vagl kéľelmet nyújtanak be:

a) új épület létesítése,
b) meglévő épületen bővítés, emeletróépítés, tetőtér-beépítés, rendeltetés-módosítás,
c) szociális bérlakás céljára, továbbá katelező vag,, önként vállalt szocióIis, ohatósi vagy

egészségügyi célú ĺ)nkormónyzatifeladat ellátását szolgáló új épület létesítése
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esetén.,,

Az építésigazgatásí és gazdálkodási szakmai egyeztetés során igény mutatkozott arra
vonatkozóan, hogy a Rendelet 3. $ b) pontja kiegészüljön a ,,rendeltetési egység szélmának
me gv á|to zźls ď' e setkörével.

További igény jelentkezett a Renđelet 3. $ c) pontjának módosításara vonatkozőan az a|ábbi
szempontok szerint.

A kötelező és az önként vállalt szociális, oktatási vagy egészségügyi célú önkoľmźnyzatĺ
feladatellátásľa vonatkozőan l<ĺzatőLag új épületek létesítését vette figyelembe a Rendelet.
Javasolt ennek kiterjesztése a meglévő épületen töľténő bővítés' emeletráépítés, tetőtér-
beépítés, rendeltetés-módosítás, ľendeltetési egység számźnak megvá|tozásáĺa irányuló
tevékenységekkel, vagy kérelmekkel.

Továbbá azon esetekben is indokolt a Rendelet 3' $ c) pondrínak módosítása, mikor egy lakás
megosztását azért kezdeményezik, hogy a több évig fennálló társbéľleti jogviszony
következtében létrej ött tulaj donviszonyok ľendezése megtörténhessen.

Ez azért is szükséges, hogy megkülönböztessük ęzeket az ügytípusokat a többi
lakásmegosztástőI, mely egyúttal megteremti a differenciálás lehetőségét a díjfizetés
szempontjábőI. Ez azt jeIenti, hogy ezekben az ügyekben a Rendelet 1. melléklete a|apjźn a
paľkolás megváltás mértéke 100 o/o, amegvá|tási díj nulla, mig minden más esetben ezért
1.000.000,- Ft díjat kell befizetni.

A társbérlők a lakásnak nem osztatlan közös hasznéllőí, hanem hasznźiatuk máľ a béľleti
szerződés szintjén is téľben elkülönített, kízźrő|ag a lakás egyes helyiségeinek külön
haszĺźiatáĺa, s más helyiségeinek osztatlan közös hasznźiatálra jogosít fel. Az ęsetek
többségében a bérleti jogviszony tulajdoni jogviszonnyá alaku|t, de a vá|tozás az albetétek
tekintetében nem töľtént meg' vagyis egy lakásnak t<!bb tulajdonosa is lehet, melynek
ktjvetkeztében annak éľtékesítése szinte lehetetlen, mindezek alapjtn szak'rrlai|ag indokolt,
hogy a megváltási díjfizetés nulla forint legyen.

A fent |ęírtakat f,rgyelembe véve javaslom a męllékelt ľendeletmódosítás elfogadását az ow.
10. $ (1) bekezdés a) pontja alapján.

Budapest, 2012. ápri|is 2.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
iegyző

nevében és

A, ľ Erika
aljegyző

Melléklet: ĺjnkormányzati
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A kihirdetés módja: kifiiggesztés
A kihirdetés napja:.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosĺ Onkormányzat Képviselő.testületének
....12012. (.. . . . ..) tinkoľmányzati rendelete

a JózseÍvátľos terĺĺletén az építtetők gépjáľmű-elhelyezési kłitelezettségérő| szőIő
15120|1. (III. 18.) tinkormányzatĺ rendelet mĺódosításáľĺóI

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete a helyi
ĺinkormiínyzatokĺól szóló 1990. évi LXV. törvény 16.$ (1) bekezdésében) a 65/A.$ (2)
bekezdésében, az országos Településrendezési és Epítési követelményekĺől szőIő 25311997.
(XII. 20.) Korm. ľendelet 42. $ (11) bekezdésében, valamint a Budapesti Városrendezési és
Építési Keretszabá|yzattő| szőIő 47lI998. CX. 15.) Főv. Kgy. Rendelet 6. $ (2) és (3)

bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapjan, az 'A|aptĺirvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatfuozott feladatköľében e|jźma a következőket ľendeli el:

1. $ A Józsefuáros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kĺjtelezettségéről szóló
|512011. (III. 18.) önkoľmányzati ľendelet 3. $ b) _ c) pontja helyébe a k<jvetkező ľendelkezés
lép:

,, [A rendelet hatálya kiterjed..'.J
b) meglévő épületen bővítés, emeletráépítés, tetőtér-beépítés, rendeltetés-módosítás,

ľendęltęté s i e gy s é g szánźnak me gv áIto zása,
c) szociális bérlakás cé|jára, a kotelezó és az cjnként vállalt szociális, oktatási vagy

egészségtigyi célú ĺlnkormanyzati felađat eILátásat szolgá|ő új épület létesítése, vagy
meglévő épületen bővítés, emeletráépítés, tetőtéľ-beépítés, rendeltetés-módosítás,
rendeltetési egység számźnakmegvéitozása, valamint azígazoItantáľsbérleten alapuló
tulajdonviszony megszüntetését céIző |akásmegosztás''

2. $F;zarendelet 2012. ápľilis 25-éĺlép hatályba.

Budapest, 2012. ápľilis .....

Rimĺĺn Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
po1gármester



A Józsefváľos teľületén az építtetők
gépjármíí-elhelyezési ktite|ezettségéľől sző|ő
15120|1. (m. t8.) önkoľmányzati ľendelete

3. $ A rendelet hatá|ya kiterjed Józsefuáros
kozigazgatási terĺiletén mindazon
teľmészetes és jogi személyekĺe,
valamint jogi személyiséggel nem
ľendelkező szervezetekľe, mint
építtetőkľe (a továbbiakban: építtető),
akik a kĺjvetkező gépjarmíi-
elhelyezési kötelezettséget
eľeđményező építési tevékenységet
folyatnak vagy kérelmet nyújtanak
be:

új épĹilet létesítése,

meglévő épületen bővítés,

"-ól.t.áépítés, tetőtéľ-beépítés, b)

rendeltetés-mó dosítás.

c) szociális bértakás cé|jára, tovabbá c)

kote|ezo vagy önként vállalt szociális,
oktatási vagy egészségügyi célú
önkoľmányzati feladat e||átását
szo|gá|ő új épület létesítése

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi
onkoľmányzat Képviselő-testületének
....12012. (.........) önkoľmányzati ľendelete
a JőzseÍváros teľületén az építtetők gépjáľmĺĺ-
elhelyezési kötelezettségéľől szóló 15/2011.
(III.18.) tinkoľmányzati
módosításáľól

ľendelet

a)

b)

A Rendelęt 3. $ b) _ c) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

meglévő épületen bővítés,
emeletráépítés, tetőtér-beépítés,
rendeltetés-módosítás, ľendeltetési
egys é g szńmának megv áltozńsa,

szociális béľlakás céIjtra, a kiitelező
és az iinként váIlia|t szociáliso
oktatási vagy egészségügyi célú
iinkormányzatĺ feladat ellátását
szolgáló új épület létesítése' vagy
meglévő épületen bővítés'
emeletráépítés' tetőtér.beépítés'
ľendeltetés-módosítás' ľendeltetési
egység szálmának megváltozása,
valamint az igazo|tan társbéľIeten
alapuló
megszüntetését
Iakásmegosztás

tulajdonviszony
cé|zól

esetén.


