
Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezetó igazgatő

A képviselő-testületi ülés időpontj a:20|4. február 5. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ szolgálati gépjárművének
elhelyezésére a Budapest VIII., József u. 27. szám alatti telken

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a dtjntés elfogadásához egyszeľÍi szavazattöbbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi E
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véIeméĺyezi tr

Határ ozati jav aslat a bizottság szźlmár a:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgá|tatźsi Bizottság javasolja a
Kéoviselő-te stületnek az előteri e s ztés me stársvalását.

Budapest Józsefváľosi Onko rmányzat
Képvĺselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-tęsttilet !

I. Előzmények:

A Képviselő-testtilet 16512013. (V. 08.) szźlmthatérozatćlban úgy döntött, hogy a Közteľület-
felügyelet szolgálati gépjárművei a Budapest VIII., Józsęf u. 27. szám alatti telken ingyenesen
paľkolhatnak, mivel közfeladatot látnak el.

Sáfrány Józset a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ igazgatőja levélbęn kereste meg
az onkoľmányzatot azzal a kéľéssel, hogy a Képviselő-testtilet 39412013. (x. 30.) számtl
hatétrozatäĺak 18. b) pontja a|apjtn a Józsefuárosi Közterület-felügyelettő| túveÍt IxK-950
forgalmi ľendszámú Volkswagen Bora típusú szo|gálati gépjáľmiĺvel történő ingyenes
parkolást biztosítsa a Budapest VIII., József u. 27. szám alatti telken.

II. Beterjesztés indokolása:

Az e|őteqesztéssel kapcsolatos döntés meghozatala a Képviselő-testĹilet hatáskörébehrtozLk.
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III. Tényállási adatok:

A Nemzeti Vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI. törvény 1 1. $ (13) bekezdése alapjén nemzeti
vagyon ingyenes kizárő|ag kozfe|adat e||źltása céljából adható haszná|atba. A Józsefuárosi
Intézménymúkĺjdtető Kĺĺzpont közfeladatot ellátó szetvezet, a Képviselő-testĺilet 39412013.
(X. 30.) számű hatfuozatźnak 18. b) pontja a|apján a Józsefuárosi KözterĹilet-felügyelettől
átvett IXK-950 forgalmi rendszámú Volkswagen Bora szolgálati gépjármű a kozfeladat
ellátásához sztikséges eszkciz, így a Kłjzpont részére tĺiľténő ingyenes parkolóhely használat
biztosítása megfelel a törvényi előíľásnak.

IV. Döntés tartamának ľészletes ĺsmeľtetése:

Javasoljuk a szoIgá|ati gépjármű tekintetében a Képviselő-testíilet 16512013. (V. 08.) szźlmtl
hatfuozat 2.) pontjának módosításźń a kiemelt szövegréssze|, a további pontok változatlanul
hagyása mellett:

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

2.) e|tér a22412012. (VII. 05.) számú Képviselőtestületi határozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és elfogadja, a Budapest VIII, József u. 27. szźm alatti telek,
gépkocsĹbeállóként való hasznosítását a VIII. kęrületi Rendőrkapitányság, a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szo|gźiat és a Közteľület felügyelet dolgozői részérę' 1.500,- Ft +

Áfďgepko"si-beálló havi béľleti díj mellett' A Közteľület-felügyelet szo|gźlati
gépjáľművei' valamint a Józsefváľosi Intézményműktidtető Kiizpont IxK.950
foľgalmi ľendszámú Volkswagen Bora típusú szolgálati gépjáľműve a Budapest VIII.'
József u. 27. szám alatti telken ingyenesen parkolhatnak, mivel kĺjzfeladatot látnak el.

Tękintettel arľa, hogy a gépjármti korábban is a telken parkolt' újabb hely biztosításáľa nincs
szükség.

V. Döntés célja, pénzügyi hatásai:

A bérbeadással kapcsolatos döntés meghozaÍa|a fedezetet nem igényel, az onkormányzat
számára pénzügý hatással nincs.

VI. Jogszabályĺ környezet ismertetése:

A Nemzeti Vagyonról sző|ő 20| 1. évi CXCVI. törvény 11. $ (13) bekezdése alap1ánnemzeti
Vagyon ingyenes kizáro|agkozfe|adat e||źttása céljából ađható hasznáIatba.

Az onkormányzat vagyonátől és a vagyon feletti ľendelkezési jogok gyakorlásáról szóló
6.612012. (xII. 13.) szäm,ű önkormanyzati rendelet 31. $ (1) bekezdése szerint, az
onkormányzat vagyona ingyenesen kizfuő|ag kĺjzfęladat ellátása céljából, a kozfe|ađat
e|Iátźsáho z sztik s é ges m értékb en haszno sítható.

A Vagyonľendelet 31. $ (4) bekezdése szerint, közfelaďat e||átását szo|gźtlja a vagyon
haszná|atának lehetővé tétele az onkoľmányzat..ko|tségvetési szervei feladat e||źtásához
biztosított vagyon esetében. Ugyaĺigy, ha az onkormányzat torvény a|ap1áĺ koteles a
vagyon haszntiatźŃ költségvetési szervnek biztosítani.

A Képviselo-testĺilet hatásk<jrét a Magyarország helyi onkoľmányzatairól szóló CLXXXX
törvény 107. $-a áIlapitjaĺľIo$.;

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a gépkocsi-bęállóval kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatljavaslat



A Képviselő-testtilęt úgy d<int, hogy a |65/2013. (V. 08.) sztlmuhattrozatáĺlak 2.) pontjźú. a
további pontok váItozat|anulhagyása męllett az a|źlbbiak szerint módosítja:

2.) e|tér a 224lf0l2. (Vil. 05.) számú Képviselőtestületi határozat II. fejezet 8. c)
pontjában meghatározott bérleti díjtól és elfogadja, a Budapest VIII, József u. 27.
szám alatti telek, gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. kerĹileti
Rendőľkapitáĺyság, a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Közterülęt
felügyelet đo|gozői részére,1.500,- Ft + Áfďgépkocsi-beálló havi bérleti díj mellett. A
Közterület-felügyelet szolgźiati gépjáľművei, valamint a Józsefuáľosi
Intézményműködtętő Központ xK-950 forgalmi rendszámri Volkswagen Bora típusú
szo|gáIati gépjármúve a Budapest VIII., József u. 27. szám a|atti telken ingyenesen
parkolhatnak, mivel közfeladatot látnak el.

Határidő: 2014. februfu 12.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzétételmődjáta

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Buđapest' 20|4. januźlr 22. Tisztelettel:

Kovács ottó
igyvezető ígazgatő

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyzo
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