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Budapest Jĺízsefvá ľosi On ko rmá nyzat
Képvĺselő.testĺĺIet e számár a

ElőteĘesztő: Dr. Kocsis Mlźté polgarmester és Dr. Ferencz orsolya lrepviselő

A képviselő-testiileti iilés időpontja:20|7 . jtlnius 08. .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat parkolás-tizemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatz|ára

A napirendet nyí|tlzźtt ti|ésen kell tárgyalni, a határozat e|fogadźtĺ.ához eryszeru szavaz.atttibbség
szĺikséges.

EtoKÉsZÍTo sZERVEZETI EGYsÉG: Ge.zpÁlxooÁsI ÜcyosZTÁLY. JGK Znr.

KÉszÍľpľľp: GeÁr KruszlńN, PÉtĺzps Arnu' L WUł
PÉNzÜcyI FEDEZETET IcÉbľľrI-ĄľeMJGIiI.D.EL IGAZoLÁs: 7 Ą.Ą

JoclroľľRoLl: /. A /L-
BpľpnĺrszľÉsRE ALKALMAs :

TEGYZO

Városgazdálkodĺísi és Pénzügyĺ BÍzottság véleményezi x
Embeľi Erőforľás Biznttsáryvéleményezi tr

Határ ozati jav as|at a bimttság szźtmár a:

A Vrĺrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság/Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őtenesztés meeüársvalasát.

TÍsztelt Képvĺselő-testĺilet!

I. TényáIIás és döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Magyaľország he|yi önkormrínyzatairól szóló 20|t. évi CL)C(XIX. törvény (Mi'tv.) 23. $ (5)
bekezdésének 3. pontja éľtelmében a paľkolas.tizemeltetés a kerĹileti önkormányzat feladata, aki a
frzető paľkolasi övezetek mfüödtetésével a Józsefuĺárosi Gazdálkodasi Központ Zrt..t (a
továbbiakban: JGK Zrt.) bizta meg.

A JGK Zrt. fe|adatai közé tartozik a parkolasi szokasok figyelemmel kísérése és az esetleges
paľkolĺísi feszĹiltségek kezelése, ezért a parkolĺís.gazdálkodás eredményessége éľdekében
folyamatosanvizsgétlja és méri Józsefuáros köĺeľiiletein a vĺáľakozasi igényeket, kiemelt figyelmet
fordíwa a kerületi lakosok paľkolóhely ellátottságríľa.

Jelen előterjesztés a Tisztviselőtelep és a Ganz negyed parkolás-iizemeltetésével kapcsolatos
speciĺális szabályok bevezetésére tesz javaslatot. A Képviselő.testiilet a 89/20|7. GV.13.) szamú
hatźrozat 3. pontjában döntött a teľĹilet díjfizető övezetbe töľténő bevonásĺíról és ennek péĺlnlgý
feđezetéĺő|.
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A Tisztviselőtelep mÍiemléki jelentőségÍĺ terĹilet fiildrajzi elhelyezkedése, vaľosképe valamint a
teriileten ta|źlhatő miiemlék épiiletekĺe tekintettel. A Gaĺ:z negyed kialakítása teljesen egyedi, egy
éptilettömbbel, amelyet mintegy kettőezer Íi5 lĄia.

A köľnyező teriiletek fejlődése vďamint a gépkocsik szamanak növekedése, ezźital az egyte
növekvő paľkolrási igények és a megnövekedett forgalom problémát jelent, paľkolasi feszültsĘet
okoz az ott lakók szÁmźlra. A parkolasi díj bevezetésével varhatóan csökken a teľületen hosszú távú
paľkolĺást keresők szźmla, igy u ott lakók es az ügyeiket intézők könnyebben juthatnak paľkoló
helyelĺfiez, a megnövekedett forgďomterhelés csökken, a terĹilet lakó.pihenő köľnyezet jellege
pedig megmaľad.

A területen, más keľülethez hasonlóan, az automatźkat nagyobb tavolságban kívanjuk elhelyezrri,
ez.zę| semkívĺĺnjuk befolyásolni a fővaľosi és józsefuaľosi kiemelt telepiiléskép összľrangiát Mísy
kialakult nagyobb távolságok miatt információs tablak kihelyezése sztiksĘes, amelyek
1ru11gLhTtnzz.źil< a legközelebbi automata he|yét (irránya, tavolsága) illetve a mobil parkolashoz
sziikséges információkat is. Továbbá, ezena területen a jegyváltáshoz sziikséges hosszabb idő miatt
a,,tiirelmi'' idő 5 percről 15 peľcre nő.

A Heim Pál Gyeľmelĺkórhazba látogatók, mind pedig a teľületen ügyeiket intézők nagy sńmfua
tekintettel javasolható M egy órás díjmentes iđőszak bevezetése a területen, amelynek éľtelmében
minden nap egy alkalommal, legfeljebb egy órában az autósok ingyen vaľakozhatnak, a díjfizetési
kötęlezettség csak ęzutźn lép életbe. A mobil paľkolas azowtaltarta|mazza a díjkedvezményt. A
jegyet nem váltókat az e||enórtik időponttal ellátott fenykép készítése mellett ellenőrzik, majd a
következő ellenőrzéskoľ a rendszer vizsgálja a díjmentes időszak tullépését, a díjfizetes
megkezdését, jegy vźůtását. Azźrtellenőrzési rendszer képes kiszíĺnri az esetleges visszaéléseket.

A Tisztviselőtelepen és a Ganz negyedben a parkolási feszĺiltségek enyhítésének és a forgďom
csillapítasanak érdekéb en az alábbi módosítasok javasoltak.

Budapest főváľos kőzigazgatásĺ területén a
járművel váľakozás ľendjének erységes
kialakításáról, a várakozás díjáľól és az

ĺŁemképtelen jármĺivek tárolásának
szabáł|y ozálsáľól szóló 30/20 1 0. (W.4.)

Főv.Kgr. rendelete

IľA. ľ.EJEZET
Külłinleges váľakozási övezetek
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BudapesÚ főváľos kőzigazgatási terĺiletén a
jáľmĺĺvel váľakozás ľendjének erységes
kĺalakításáról, a váľakozás díjáľól és az

ĺĺzemképtelen jármÍĺvek tárolásának
szabá|yozásáról szóló 30l20l0. (VI.4.) F.őv.
Kry. rendelet mĺídosításának javaslata

IIl4. FEJEZET
Küliinleges várakozásĺ övezetek

4. TisztvÍselőtelep és Ganz neryed váľakozási
övezet

13/D. $ (1) A Tisztviselőtelep és Ganz negyed
vaľakozasi övezet terĹilete: A VIII. keľületben
az orczy út.Üllői út.Könyves Kámĺán körut.
Kőbanyai út kivéve a hatĺíroló utakat.

(2) A Tisztviselőtelep és Gaĺlz negyed
válrakozási övezefue e ľęndelet szabźiyait a jelen
szakaszban ta|őLl'hatć, eltéľésekkel kell
alkalmazni.

(3) A 8. $ (1) bekezdésében foglaltaktól
eltéľően a Tisztviselőtelep és Ganz negyed
vaľakozási övezet tertiletén a .iáľművel töľténő
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varakozas biztosítását cé|ző kózszo|géitatás
ellenszolgáltatásaként a vaľakozási díj
megfizetése naponta egy alkalommal az elsó
megállast követő l órrĺs vĺírakozĺst követően
haladéktalanul, kĺilön felhívĺás nélkül

a) az abban a díjövezetben elhelyezett
parkolójegy-kiadó automatanál történő
paľkolójegy megválüásával és u így megváltott
parkolójegy gépjáľmii első szélvédő iivege
mögött, kívĺilÍől jól láthatő helyen és
érvényességének ellenőrzését biaosító, teljes
egészében lźthatő, olvasható módon történő
azonna|i elhelyezésével e gyĹitt, vagy

b) a mobiltelefonos paľkolási díjfizetési
rendszernek az arra a díjövezetre érvényes
kóddal tiiľténő megindítĺísával és a vonatkozó
jogszabályban meghatźĺozott' sikeres
tigyfélrendelkezés visszaigazolásrának
me gérkezésével e gyiitt ti'ľténik.

(4) A 6. melléklet ,,ľI. Technikai feltételek''
cím |la) pontjától eltérően a jegykiadó
automatáknak a vérakozshelyek 80%.ától 150
méteren beliil kell elérhetőnek lennifü azzal'
hogy a vĺĺľakozóhelyektől 50 méteren belül
olyan információs üíblakat kell kihelyezni,
amelyek tźĄékoztatást adnak a legközelebbi
jegykiadó automata helyéről és gyaloglasi
tavolságĺáról, vďamint a mobiltelefonos
paľkolasi díjfizetési rendszer aÍra az övezetre
érvényes kódjáról.

A fentielĺÍrez sziikséges a Budapest fiővaľos köagazgatĺísi teriiletén a jáľmíível vaľakozás rendjének
egységes kialakítłísĺíról' a vaľakozas díjáľól és az tizemképtelen jĺĺrmiivek tĺírolásának
sz-abźúyozásźtő| sző|ő 3012010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását kezdeményezni, és a
módosítĺás elfogadĺását követően a Józsefuiáľosközigazgatĺási területén a jĺĺrművel történő varakozís
kjegészítő, helyi szabá|yozásańl szőIő 26/2010. (vI.18.) iinkormĺĺnyzati ľendelet módosításaról
dönteni.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A fővárosi ľendelet módosítrásának kezdeményęzése a Képviselő.testtilet hatĺásköľébetntozik.

ilI. A döntés célja' pénzĺiryi hatása

A döntés cé|ja,hogy az onkoľmanyzatreagái a kialakult paĺkolási szokásokra és kezeli a kialakult
paĺkolĺási fesztiltségeket.

A20|7. évi költségvetés taľtalmazzaabővítés összes, 20|7. éwe vonatkozó költségét. A 2018. évi
költségvetés elkészítésekoľ figyelembe kell venni a teľületen kialakult parkolási szokások miatti
eltéréseket. A teriileten újonnan bevezetésľe keľiilő díjfizetési bevétel (3.200e Ft / hónap /2000
paľkoló hely, a kedvezľnények levonasa utĺán) varhatóan fedezni fogia a tertilet paľkolĺĺs-
tizęmeltetési kiadĺĺsait, így jeleďeg nincs szfüség a költségvetés módosítasaľa. 
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Iv. Jogszabályĺ környezet

A Képviselő-testiilet dĺintése az Mötv.23. $ (5) bekezdés 3. pontjában,a41. $ (3) bekezdésben és a
107.$ -an alapul.

Fentiekďapjrĺnkéťükazalźbbihatĺľozati javaslatelfogadását.

Ha.ľÁnozATI JAvAsLAT

A Képvĺselő.testĺilet úgy diint' hory

1. elfogadja a Budapest fővaľos közigazgatĺási területén a járművel várakozís rendjének
egységes kialakítĺásĺĺról, a várakozźs đijaről és az tizemképtelen jármiĺvek Ĺáľolasrának

sz-abźiyozźwíról szóló 30/201-0. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosítasĺĺnak kezdeményezésére
vonatkozó javaslatot, mely alapján a Tisztviselőtelep és Ganz negyed vźttakozźsi övez-et

terĹiletén (azorcry út-Üllői út.Könyves Kárnan körut-Kőbanyai út kivéve a hatĺáľoló utakat)

a) a járművel töľténő vźrakozźs biztosítását cé|ző kozszo|gáitatźs ellenszolgáltatasaként a
vaľakozási díj megľrzetése naponta egy ďkalommal az e|só megállást követő 1 ónás

varakozást követően kezdődjön, kĺilön felhívas nélkiil a 8. $ (1) bekezdés a) pont aa) és
ab) alpontj źlban szabźiy ozott módokon,

b) a jegykiadó automataknak a vráľakozóhelyek 80%-źLtől150 méteľen belĹil kell eléľhetőnęk
lennitik azza|, hogy a várakozóhelyektćil50 méteren belĹil olyan információs tablfüat kell
kihelyezni, amelyek tźljékoztatźst adnak a legközelebbi jegykiadó automata helyéről és
gyaloglási távolságrĺľól, valamint a mobiltęlefonos paľkolĺĺsi díjfizetési rendszer aÍÍa az
övezetre érvényes kódjáról.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|7 .június 8.

2. kezdeményezi a Budapest füvaľos közigazgatasi teľĹiletén a jrárművel váľakozás rendjének
egységes kialakít.ásáról, a varakozás díjźttől és az tizemképtelen jáľművek tírolĺásának
szabályozasarő| sző|ő 30ĺ2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítasźú ahatáttozat 1. a) és b)
pontj ainak megfelelően.

Felelős: polgĺírmester
Hatĺĺridő: 20|7 .június 8.

A diintés végrehajtásáúvégző szewezeti erység: Józsefuárosĺ Gazdálkodásĺ KiizpontZrt.

Budapest, 20|7. május 30.

Y.:##gt :rri"l---
képviselő

Ttirvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyző

aljegyző
^Ż


