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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság véleményezi x
Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság véIeményezi tr

Hatźtr ozatí j av as|at a bizottság szárnźra:

A V:ĺrosgazdáikodási és Pénzĺig.vi Bizottsáť Emberi Erőforľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
te stiiletn ek az e|őteľ i esztés me gtár gy a|ás át.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Magyaľország helyi önkoľmĺínyzataírő| szőIő 20|1. évi CLXxXx. törvény (Mötv.) 23. $ (5)

bekezdésének 3. pontja éľtelmében a vtrakozźtsi zónák tizemeltetése a keľĹileti önkormányzat
feladata, aI<ĺ a ťĺzető parkolasi övezętek múködtetésével a Józsefraľosi Gazdálkodási Ktĺzpont Ztt.-t
(a továbbiakban: JGK Zrt.) bízta meg.

A JGK Zrt. feladatai kozé tartozik a parkolási szokások figyelemmel kíséľése és az esetleges
paľkolási feszĺ'iltségek kezelése, ęzért a paľkolás-gazdálkodás eredményessége éľdekében

folyamatosan vizsgálja és méri Józsefuláros köĺeľĹiletein a vĺĺľakozási igényeket, kiemelt Íigyelmet
fordítva a keľületi lakosok parkolóhely ellátottságára. A tapaszta|at azt mutatja, valamint eEY ,,d

parkolasi szokásokľól és a parkolási kihasználtságról szóló tanulmány'' is azt á||apította meg, hogy a

đíjfizető övezetek hatáĺain, valamint a díjfizetésre nem kĺitelezett területeken a parkolási
fesziiltségek jelentősen megnövekedtek. A parkolóhelyek iránti kereslet-kínálat egyensulyának
beá||itása, valamint a tarifális parkolás-szabá|yozás valós helyzethez vďó igazításának
szĹikségessége igényli az énntett teľĹileteken t<ĺrténő taľifa-módosítast. A szomszédos kerületekben
(Ferencvaľos, Eľzsébetváľos, Belvaros-Lipótváros) is felmeriilt hasonlóplrb.ó;l;kifolyi1ag a díjťlzeto-
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ĺĺvezetek taľifa váItonatźsi igénye, melynek ktjvetkeztében szintén kezdeményezik képviselő-
testületi döntéssel a vonatkozó _ lentebb je|zett _ fovaľosi rendelet módosítását. Fontos szempont,
hogy a józsefuláľosi parkolási díjtételek igazodjanak a szomszédos keľiiletek paľkolasi tarifźĺihoz,
így me gelő n e az,,átpaľkoliíst'' más keľiiletekből.

A tarifális paľkolás-szabályozĺĺssa] éľintett terĹileten a kerületi lakók kedvezőbb helyzetbe hozása,
valamint a paľkolas. gazdtikodási rendszer hatékonyabb tizemeltetése érdekébęn az aIźlbbi paľkolási
díjtétel módosítĺĺsok javasoltak.

A fentiekhez szĹikséges a Budapest főváros kozigazgatási területén a jáľműve|vźrakozźts rendjének

egységes kiďakításaľól, a várakozás díjáÍól és az Ĺizemképtelen jĺáľmiivek taľolásának

szabáIyozásaľól szóló 30|2OIO. (VI.4.) Fĺĺv. Kgy. ľendelet módosítását kezdeményezni, és a
módosítás elfogadását követően aJőzsefvźroskozígazgatási területén a jármúveltoľténo vaľakozás

kiegészítő, helyi szabéiyozásáről szóló 26120110. (VI.18.) <inkormányzati rendelet módosításaľól

dĺĺnteni.
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Budapest főváros közigazgatásĺ teľületén a
jáľművel v árĺkozás ľendjének erységes
kĺalakításáľól, a váľakozás díjáľĺíl és az

iizemképtelen j áľművek táľolásának
szabä|y ozźls áľól szĺĎló 30 l 20|0. (vI.4.)

Főv.Kgy. ľendelete

a) 4. díjtételri teľiiletek (265,- Ft/őra,
munkanapokon 8:00-18:00 közott, 4 őra
maximális varakozasi idővel) :

A Rakóczi út-Baľoss tér-Kerepesi út- Lóvásaľ
utca-Mosonyi utca-Festetics György utca-

Fiumei út-Teleki Lćszlrő tér- Népszínhźplfica -
Nugy Fuvaľos utca-Mátyás tér- Koszoľú utca-

Baľoss utca. Szigony utca-Üllői út-József körut
áIta| hatźrolt teľĹilet, beleéľtve . a Józsęf körut
kivételével - a hatĺíľoló utakat és tereket,

valamint a Lóvásĺár utca.

b) 5. díjtételű területek (I75,- Ft/óra,
munkanapokon 8:00.18:00 kĺizött, 4 óra
maximális vĺĺrakozási idővel):

a Teleki Lász|ő tér- NépszíÍ1ház utca- Nagy
Fuvaros utca-Mátyás tér. Koszorú utca-Baross
utca- Szigony utca-Ültői út- Könyves Kálman
körut-Hungaria körut-Kerepesi lit- Lóvásar
utca-Mosonyi utca-Fiumei út źllta| hatrĺrolt
teľület' valamint a hatrĺroló utak kĺiztil azulai
út, a Konyves Kálmán körut, a Hungĺĺľia körut
és a Kerepesi út.

Budapest főváľos kőzigazgatási teľĺiletén a
járművel várakozás ľendjének erységes
kialakításárő|, aváľakozás díjárő| és az

tizemképtelen j ármĺĺvek táľolásának
szabáiyozásáľól szólĺó 30/2010. (W.a.) Főv.

Kgy. ľendelet módosításának javaslata

a) 4. díjtételii teľtiletek (265,- FtJőra,
munkanapokon 8:00-18:00 között, 4 őta
maximáli s v źtrakozási idővel) :

a Rfüóczi út.Baross tér-Kerepesi út- Lóvásáľ
utca-Mosonyi utca-Festetics Gycirg.y utca-
Fiumei,tlt-orczy út_Nagyvĺĺľad téľ-Ullői út-
József körut álta| hatfuolt terület, beleértve - a
József körut kivételével - a hataľoló utakat és
tereket, valamint a Lóvasaľ utca

b) 5. díjtételti teľĹiletek (l75,- Ft/őta,
munkanapokon 8:00-18:00 kcizcjtt, 4 őra
maximális varakozási idővel):

a Kerepesi út-Hungária kľt.-Sďgótaľjĺáni út-
Asztalos Sándoľ utca áItaI hatáľolt terüIet,

beleéľwe a hatĺĺroló utakat és teľeket.
(Ezerĺ teľületeken a 20112016. (II.29.). sz.
Vĺĺľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
döntése éľtelmében 2016. év negyedik
negyeđévében keriil bevezetésľe a dijťĺzeto
paľkoltatási ľendszer. )



II. A beterjesztés indoka

A fővarosi rendelet módosítĺĺsanak kezdeményezése a Képviselő-testiilet hatĺĺsköľébe taľtozik.

ilI. A döntés célja, pénzüryi hatása

A dontés célja, hogy az onkormźnyzat reagá| a kialakult paľkolási szokásokĺa és kezeli az

esetlegesen kiďakult paľkolási feszĹiltségeket.

Az ilj fizeto paĺkolásba 20116. negyedík negyedévében bevonásľa teľvezett területen (Szazados úti

negyed) a ke|etkező kiadások illewe bevételek a 2016. évi költségvetésben maľ szerepelnek, így a
jelenlegi módosítások azt nem befolyásoljak. A tarifavált-ĺssal érintett teľületen, a 2016-os évben

2,5 M-fo'intos bevétel növekedéssel szĺímolhat az onkotmányzat, a kiadások ennek a teľiĺlętnek a

tekintetében lényegesen nem változnak.

Iv. Jogszabályi kiĺľnyezet

A Képviselő-testiilet dĺĺntése az Mĺjtv. 23. $ (5) bekezdés 3 pontjában, a 4I, $ (3) bekezdésben és a

107.$ -an alapul.

Fentieka|apjánkéremazaLábbihatáĺozati javaslatelfogadását.

H.ł.ľÁnozATI JAvAsLAT

A Képviselő.testület úgy dönt' hory

1. elfogadja

a) a Rrĺkóczi út.Baross tér-Kerepesi út-Lóvásar utca-Mosonyi utca-Festetics Gyöľgy utca-

Fiumei tt-Otczy út_Nagyvarad tér.Üllői út-József korut által hataľolt terĹilet, bęleéľtve - a

József körut kivételével - a hataroló utakat és tereket, valamint a Lóvasar utca,

munkanapokon 8:00-18:00 kĺizött _ 4. díjtéte|:265,- Ftlőra, 4 őra maximális várakozźsi
idővel,

b) a Kerepesi út-HungaÍia kľt.-Salgótaľjáni út-Asztalos Sandor utca á|ta| hataľolt terúlet,

beleéľtve a hataroló utakat és tereket, munkanapokon 8:00-18:00 között _ 5. díjtétel:

|7 5,. FtJ őra, 4 őta maximális viĺrakozási idővel,

a parkolási dijfizeto ovezet taľiflĺinak szabá|yozźĺsát érintő, Budapest fovaros kozigazgatásí
terĹiletén a jáľművel várakozás rendjének egységes kialakítĺsaľól, a vaľakozźs dijarő| és az

tizemképtelen jáľmúvek tarolásanak szabźiyozásźľ.ől' sző|ő 3012010. (u. 4.) Főv. Kgy.
rendelet módosításának kezdem ény ezéséte vonatkozó j avaslatot.

Felelős : polgĺíľmester
Hataridő: 20|6. szeptembeľ 8.

2. kezdeményezi a Budapest foviíľos kozigazgaüĺsi területén a járművel várakozás ľendjének

egységes kialakításrĺról, a vaľakozás díjźľ:ől' és az üzemképtelen jármíĺvek taľolásĺínak

szabźiyozásaről' 3Ol2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítćsti a hatźrozat 1. a) és b)

pontj ainak megfelelően.
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Felelős: polgármester
Hat.áľidő: 2016. szeptember 8.

A diintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Józsefváľosĺ Gazdálkodási KőzpontZrt.

Budapest, 2016. augusztus 30.

Törvényességi ellenorzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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