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Mel l éklet : A Ko zigazgatási és Lgazságugyi Hivatal kérelme

Tisztelt Y źtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

A Tisztelt Bizottság az 1529l20If. (XIJ. I7.) száműhatározatźlval kijelölt 3 db kizráľólagos
vátakozőhelyet a Kozigazgatási és lgazság1lgyi Hivatal részéte a Budapest VIII. kerület
Múzeum u. 17. szálrl a|atti épület homlokzata előtt 2013. december 3I. napjáig.
Az |53012012. (XII. 17.) számtĺhatározatbarl döntés szĹiletett aľľól is, hogy az előző pontban
meghatźrozottkizźtrő|agos várakozóhelyek utźn ťlzetendő megváltási díjľól 2013. december
3|. ĺapjáig (évi 1.320.000,- Ftlvátakozóhely) lemond, azza|,hogy az elengedett megváltási
díjjal kapcsolatban felmeľĹilő önkormányzati AFA ťlzetési kötelezettséggel azonos <lsszeget

(évi 280.630,- Ft/várakozóhely) akérelmezőnek meg kell fizetni.

II. A beteľjesztés indoka

A Kozigazgatási és lgazsźryügyi Hivatal beadványában (melléklet) kérte a kizrĺrólagos
vźnakozőhelyek biztosításanak 20|4. december 3I. napjugtöľténő meghosszabbítźLsát.
A kizárő|agos várakozóhelyek kijelĺilését koľábban a ľenđszeľességgel érkező hivatalos _
miniszteri és államtitkĺíri szintű _ venđégek elhelyezése miatt kérték.
A közfeladatuk megfelelő színvonalú ellátása érdekében kérték ań.is,hogy az onkoľmányzat
tekintsen el a megváltási díj megfizetésétől.

III.Tényállási adatok

A Palotanegyed parkolás szempontból erősen tulterhelt, jellegéből adódóan számos parkolási,
közlekedési konfliktus helyzet adódik, illetve adódhat. A Pollack téľi méIygarázzsal
kapcsolatos jogvita |ezźlrása alapjaiban vá|tonathatja meg a váľosľész paľkolás gazdáLkoďásí
ľendszerét.
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a hjzárő|agos vźnakozőhely kijelölésének kérdése,
annakfeltételeiéventekerĹiljenekf e|i|vizsgáIatra.

IV. A diĺntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése



Tekintettel ana,hogy hivatkozott köZtertiletek a Józsefuaľosi Önkormtnyzat tulajdonában és
kezelésében vannak, a Budapest Fővaĺos Közgyúlésének a Budapest fővaros kozigazgatási
területén a járművel vźltakozás ľendjének egységes kialakításáľő|, a várakozás dť1árő| és az
iizemképtelen jármúvek tárolásának szabá|yozźlsaról szóló 3012010. (vI. 4.) Főv. kgy.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 36-37. $-a alapjan đíjfizetésí kötelezettség keletkezik'

u36. s (]) Kizárólagos hasznólatú várakozóhelyek kérelemľe ktilžn jogszabályban
meghatározott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, legfeljebb azok
homl okzat ának ho s s z áb an j e l ö lhető ek ki.
(2) A kizĺźrólagos használatú várakozóhelyek létesítésére szóló hozzájárulást a tulaidonos
i)nkormdnvzat egvetértése alapján az út foľgalomtechnikni kezelője adja ki.
37. s (1) A védett ĺjvezetben és a várąkozási tivezetben létesített kizárólagos hąsznólahi
várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulaidonos ijnkormlÍnvzat részére vdrakozási
mewdltdsi díiat kiiteles Íizetní az alábbiak szerint:
a) a védett ovezetekben lévő kizárólagos hasznólatú várakozóheĺyek éves megváltósi díja
v ár ako z ó h e ly e nké nt a v é de t t ov e z e t i aI ap díj ke tt ő e z e r - o t s z óz s z or o s a ;
b) a vórakozási ovezetben ą kizárólagos hasznólatú várakozóhelyek éves megváltósi díja
várakozóhelyenk,ént az adott területre érvényes egłórai várakozási díj és a kizárólagos
haszndlatú várakozóhely napi üzemidő szorzatának kettőszázötvenszerese.
(2) Ev ktjzbeni létesítés esetén időarányos váľakozási megvóltási díjat kett fizetni. Ev kozbeni
megszüntetés esetén az időarányos várakozási megvóltási díjat a tulajdonos onkormányzat
koteles visszafizetni
(j) Amennyiben a kedvezményezett a várakozási megváltási díjat az előírt hatóridőig a
tulajdonos onkormányzat vagl a parkolásüzemeltető részére nem fizeti meg, úgy őt a
várakozási megváltósi díj megfizetésére fel kell szólítani. Ha a tartozás a felszólítást kovető
30. napon is fennáll, a tulajdonos önkormányzat kezdeményezi a kizárólagos használatú
v ár ako zóhely ek me gs züntet é s ét.

(4) Rendkívüli esemény ąlkalmával a kizárólagos használat kártalanítási katelezettség
keletkezés e nélkül a szüks,ó ge s mértékig korlátozható.,,

V. A diĺntés célja, pénzügyi hatása

A megváltási díj ezen a területen, a Rendelet alapjźn a 20|3. évi adatokat alapul véve
1.320.000,- Ftlvárakozőhe|ylév (440,-Ftlőra (parkolási óľadíj) * 12 &a (napi díjfizetési
időszak) * 25O). Ennęk az osszegnek az ÁFe. hrta|ma280.630,-Ftlvárakozőhely. Tekintettel
ana, hogy a dĺjntés 3 db k'lzarólagos vźrakozőhe|y biztosításaról szól, a Kozígazgatási és

Igazságngyi Hivatalnak 841.890,- Ft-ot kell megfizetnie az onkormtnyzat részére, Ez azt
jelenti, hogy az onkoľmányzat összesen nettó 3.1l8.11O,-Ft bevételről mondott Ie.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

A Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat vagyonaľól' a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 66/2012. (XII. 15.) onkormányzati rendelet22. s (1) bekezdése szerint az
onkormanyzat koveteléséről való részben vagy egészben történő _ lemondásľa és a
koltségvetési szęrvet megillető kĺjvetelésről való lemondáshozvalő előzetes hozzźĄźru|ásra
20 millió Ft egyedi érték'hatźlĺigaYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

rendelet 22. s (2) bekezdése értelmében a követelésről való lemondás akkor lehetséges,

a) a vagyonügylet vźlrosgazdtllkodási, intézménygazđáIkodási vagy a Magyaľország heLyi
önkormiányzatairőI sző|ő 20Il. évi CLXXXX. törvényben meghatározott közfeladatokat
szolgt.J, vagy

A
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b) c]nkoľmányzati támogatási feladatokat szo|gźi (ideéľťve a szociális, gyermekvédelmi
okokból t<jrténő követelés elengedést is) vagy
c) az önkormźnyzati célok és feladatok ellátását szo|gáIja-

Az onkormányzat a I<lztrőIagos váľakozóhelyek biztosításával a k&ęImezo részére,
hozzájáru| a Közígazgatási és Igazságiigyi Hivatal igazságigyi és jogi segítségnýjtással
összefüggő, az áIđozatsegítéssel kapcsolatos, támogatáskezelői- és kĺjzveitítoi, elemzői és

személyügyi igazgatási feladatainak ellátásźůloz, továbba pátrtfogói felügyelői szolgálat és

kárp ótl ási ható s ági fel adatokat e|Iátő tevékenys é géhez.

ľ enti ęk a|apj źn kérem az aIäbbi hatär o zati javaslat elt.o g adás át.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság úgy dtint' hogy

1. a Kozigazgatási és Igazságügyi Hivatal tészére 3 db kizźrólagos várakozóhely
kijelölésével egyetéľt a Budapest VIII. kerület Múzeum u. I7. sztlm alattí épület homlokzata
ę|t'tt20l4. đecembęľ 3I. napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. novęmbet 22.

2. az I. pont szerinti kizárólagos vźrakozőhelyek utan ťlzetęndő megváltási díjľól (évi
1.320.000,- Ftlvárakozóhely) f0I4. december 31. napjáig lemond, azza|,hogy az elengedett
megváltási díjjal kapcsolatban felmerülő önkormányzati AFA fizetési kĺjtelezettséggel azonos
összeget (évi 280.630,- Ftlvźrakozóhely) összesen 841.890,- Ft-ot a Kozigazgatási és

Kozigazgatási és lgazságigyi Hivatalköteles az onkoľmányzattészéte megfizetni.

Felelős: poIgĺĺrmester
Hatźridő f013. november 22.

3. felkéri a polgármestert az onkormanyzat és aKozigazgatási és Igazságngyi Hivatal
k<jzött kötendő megállapod és a|áńtásźra.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2013. december 31.

A döntés végrehaj tás át v égző szerv ezeti egység : Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály LétesítményĹizemeltetési Iroda
A lakosság széles köľét éľintő dĺintések esetén javaslata a kozzététeImőďjáĺa

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. novembeľ 1 8.

żűcs Tamás
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