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!

A

Tisztelt Bizottság 152912012. (XII. 17.) számú határozatával kijelcilt 3 db kizarólagos
vfuakozőhelyet a Kozigazgatási és Igazságngyi Hivatal részérea Budapest VIII. kerĹilet
Múzeum v 17 . szźtm a|atti épület homlokzata előtt 20|3. decęmber 3I. napjáig.

Ezt követően a Tisztelt Bizottság I530lf0I2. (XII. 17.) sztĺĺluhatátozatźxal a következő
döntést hozta.,

,,A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság iĺgy dönt, hogy az I529|20I2.(XI.I7.) szĺímú
VPB határozat szerinti kizźrő|agos várakozóhelyek atźln ťtzetendő megváltási díjról 2013.
decembęľ 3I.ĺapjáig lemond az a|ábbi feltételekkel:
- az e|engeđettmegváItási díjjal kapcsolatban felmerülő cjnkormtnyzati ÁFA ťrzetési
kötelezettségge| azonos összeget a Kozigazgatási és Igazságügyi Hivatal k<jteles az
onkorman y zat r é szére me g ťlzetni.
- felkéri a polgármesteľt, hogy a tényleges lemondási összegľől aYźnosgazdálkodási és
PénzngyíBizottság részérekészítsenelőterjesztést a Városgazdálkodási és Pénzngyi
Bizottság 20|3.január havi utolsó ľenđesülésére.''

A

dcintésnek megfelelőęn akövetkezőkľiiltájékoztatom

a Tisztelt Bizottságot:

A

Budapest Fővaľos Közgýlésének a Budapest ftĺváros kozigazgatási teruletén a jáľművel
várakozás ľendjének egységes kialakításárő|, avárakozás díjźlrőIés azüzemképtelen jĺáľművek
tárolásának szabá|yozźlsáról szóló 3012010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rende l et) a kĺjv etkez őket tartalmazza.

,36. s Q) Kizárólagos
meghatározott szervek

használatú várakozóhelyek kérelemre kulan jogszabályban
kedvezményezett) épületeinél, leýljebb azok

(a továbbiakban:

s s záb an j el olhetőek ki.
(2) A kizórólagos hasznólatú vórakozóhelyek létesítésére
szóló hozzájĺźrulást a tulaidonos
önkormdnvzat egvetéľtésealapján az útforgalomtechnikai kezelője adja ki.
37. s G) A védett ovezetben és a vórakozási ovezetben létesítettkizórólagos használatú
várakozóhelyekeľt a kedvezményezett a tulaidonos önkormánvzat részérevdrakozdsi
meevdltlÍsi díiat kiiteles Íizetni az alábbiak szerint:
a) a védett Övezetekben lévő kizárólagos hasznólatú várakozóhelyek éves megváltási díja
v ár ako z ó he ly enként a v é dett ov e z eti al ap díj ke tt ő e z er - öt s zózs zoľ o s a ;

homlo kzatónak ho

b) a vúrakozdsi övezetben a kÍzdrólagos hasznúlatúvárakoaíhelyek éves megldltdsi díja
vúľakozóhelyenként az adott teriiletľe érvényesegyórai vdrakozdsi ďíj és a kiuźrólagos
h as zn úlat ú v dr ako aí h e ly n ap i íizemidő s zo r zatdnak kettős zázö tv en s ze r es e.
(2) Ev kÔzbeni létesítésesetén időaľdnyos várakozási megváltósi díjat kett fizetni. Évkozbeni
megszüntetés esetén az időarónyos vórakozási megvóltási díjat a tulajdonos Ónkormányzat
kr;teles visszafizetni
(3) Amennyiben ą kedvezményezett a vóľakozási megváltási díjat az előíľt hatóridőig a
tulajdonos önkormányzat vagy a parkolósüzemeltető részérenem fizeti meg, úgłőt a
vórakozósi megváltási díj megftzetésérefel kell szóIítani. Ha ą tartozós a felszólítást követő
j0. napon is fennáll, a tulajdonos önkormányzat kezdeményezi a kizórólagos használatú
v

ár ako

zó

hely ek me gs zünt etés é t.

(4) RendkívĹili esemény alknlmávąl

a

kizárólagos hasznólat kártalanítási kÓtelezettség

keletkezése néĺkala szükséges mértékigknrĺátozható','

A

megváltási đíjęzen a területen, a Rendelet a|apjtn a 20|3, évi adatokat alapul véve
1.320.000,- Ftlvtrakozóhely/év (440,-Ftl,őra (parkolási óradíj) * 12 őra (napi díjfizetési
időszak) * 250). Ennek az ĺisszegnek az AFA tarta|ma280.630,- Ftlvárakozóhely. Tekintettel
arua, hogy 3 db kizarőlagos várakozóhely biztosításaľól szólt a döntés, a Kozigazgatási és
Igazságigyi Hivatallal kötött megállapodásban befizetendő összegként 841.890,- Ft szeľepel.
Az onkormtnyzatrészéte a térítésmentesátadás következtében <jsszesen nettó 3.118.110,-Ft
összeg nem kęrül befizetésre.
Fentiek a|apjźnkérema Tisztelt Bizottságtó| atájékoztatás tudomásul vételét.
Budapest, 2013. januźr 2I.
Źűcs Tamás
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