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Városgazdálkodási és Pénzĺiryi Bĺzottság véleményezi E
Humánszolgáltatásĺ Bimttságvéleményezi tr
Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városeazdĺílkodási és Pénztigvi Bizottsáď Humánszolgá|tatási BimttsĘ nem tĺáľgyalta az
előteriesaést.

Tisztelt Képvĺse|ő-testület!

A Jőzsefvétrosi Önkormányzat Képviselő-testiilete 2009. dec'eľnber 2-án, a 48212009. CXII. 2.)
szÁmú határozatÁban döntöff a józsefuárosi köaeriileti parkoltatás önálló megvalósítĺĺsáról. A
testĺileti határozatnak megfelelően, a parkolási rendszeľ ĺizemeltetése a Józsefuáľosi Kozterület-
feliigyelet által tiirténik.

Az 55ĺ20I|. (X.f4.) NFM rende|et (az utak forga|omszabillyzásáró| és a közúti jelzések
elhelyezéséľől szóló f0/l984. (XII.2l.) KM ľendelet módosíüísáľó|) előírásai alapján elkészíttettük
a jelenleg a Józsefvárosi KtĺzteľĹilet-feliigye|et Ĺizemeltetése alá tartoző terĺilet telítettségének
mérését. A jogszabályban előírt módon, nagyon komoly kritériumok alapján kellett a méréseket
lefolytatni (a Magyar Méľnöki Kamara által igazo|t jogosultsággal rendelkező szakember
bevonásą a diifizetési kötelezettség a|á eső teljes teľületen a kozcé|ra használható
parkolóhelyeken, külön felvéve a tiltott módon várakozók számát" legalább óránkéĹ a legnagyobb
forgalmú évszakban, két egymást követő héten, időbélyeggel, vagy időazonosító
ftnyképfelvételekkel kell dokumentálni és 5 évig megőrizni, stb.).
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A vizsgált terü|etek a 30120|0. FKGy. Rendelet szerinti 2. (Rź.Jxćrczi út . József körut - Üuoi ĺt -
Kálvin tér - Múzeum ktirrit ő|ta| határolt teľiilet, beleértve a határoló utakat és tereket), és 4.
díjtételű (Rákóczi út - Kiss József utca - Luther utca - Baross utca - Víg utca - József utca - Német
utca - Baľoss utca . Harminckettesek tere - Kisfaludy utca - ulloi út - József köľút hatáľolt terület)
zónák.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a parkolás-iizemeltetés elsősorban olyan
forgalomszabil|yozási eszkőz, mely arra hivatott, hogy az adott teriileten jelentkező parkolási
fesziiltségeket szabáiyozza, azza| a feltétellel, hogy az iizemeltetésnek rentábilisnak ke|l lennie.

A méľési eredmények alapján megállapÍtható, hogy a Palota negyedben a szombati napokon a
rendelkezésre álló váľakozóhelyek szÄmajelentősen elmarad a várakozźlsi Ęényektől, komoly
parkolási fesziiltségeket okozva a teľiileten.

Az előzőekben leírt parkolás-Ĺizemeltetés időbeni bővítési indokoknak van egy masik vonzata is.
Az elmúlt években, évtizedben megvźitozott mind a munkavégzés, mind a kiskereskedelmi
foľgalom időbeli eloszlása. A régi modell, miszerint a munkaidő 8.00 órától 16.00 óráig tart
manapság az esetek nagy részében idejét múlt. A boltok nyitva tartása is megváltozott. A t8.00
ćtáig történő nyitva tartás mĺír szinte alapkövetelmény a fęnnmaradáshoz. .A felsőfoku
intézmények oktatĺási struktúrája is átalakult, gondolunk itt az esti és levelező képzés
megnövekedett szerepére. A Palota negyed jelentős révében szinte |ehetetlen parkolóhelyet találni
szombaton a |eve|ező oktatás miatt a szemeszterek idején. Ezek a tények további paľkolási
feszültségeket eredményeznek a tertileten.

Az Eurőpa belvárosa rekonstľukciós munkálatok következtében 20|2 nyanáig mintegy ?00.250
férőhellyel fog csökkenni a Palota neryedben lévő parkolóhelyek száma. Mivel a lakossígi
engedélyek szźmla átlagosan 3.500 db. a Íérőhelyszám foryatkoaás hatványozottan jelenik meg a
parkolóhelyek cstikkenésének szÁmálban (ahol féröhely csökkenés alakul ki, a lakossági
engedéllyel rendelkezők a környezők utcĺákban foglak parkolási lehetőséget keresni, a helyek
számának csökkenésével még inlđbb fognak fokozódni a parkolási fesziiltségek), tovább niivelve
a szabálytalan várakozók saámát.

A Belső Józsefrĺáľosban nem jelentkezik szombati napokon parkolási feszültség, így a díjfizető
zóna idöbeni kiterjevtését nemjavaso[uk a szombati napokra.

A 20|2. évben 45 ,,klasszikus'' szombati napon van lehetőség parkolás-iizemeltetésre (iinnepek
miatti áthelyezett munkanapok váma 5).

A várható bevétel (parkoló automatábó| származő parko|rásĺ dfiat mobilparkolás, potdíjalq
kerékbil incs) előreláthatóIag bruttó 38.925. ezer Ft.

Ezze| szemben a létszámbövítés, technikai eszköztit je|zötáb|a csere és egyéb beruhiázások
költsége 20-25 millió forint kiizé tehető

A bevétel.kiadás különbözete váÍakozísaink szerint jelentős méľtékben fedezi a várható
féröhelyszám megszűnés okozta parkolás-tizeme|tetési bevétęlcsökkenést.

A fent leírtak' a mérési eredmények' il|etve gazdasfugi számítasok a|apján a következő javaslatot
teszem:
A 2. díjtételĺi teriileteken (A Rákóczi út-József könit-Üllői rit.Ká|vin téľ - Mrizeum kt'rut álta|
hatĺírolt terĺilet, beleértve a határoló utakat és tereket.) a FővárosÍ Önkormányzatná|
kezdemény etzÍtk a szom batĺ napokon történ ő dĺj ÍŁetéssel töľténő pa rkolás.
Szombaton a díjfizetés 8.00 - 20.00 óľa közöttĺ időszakban leryen kötelező.

Az tú rendszer bevezetését kiivetően folyamatos ellenöľzö tevékenységre, valamint a parkolás-
ĺizemeltetés idöbeni kiterjesztése elötti kommunikációra van sziikseg.

A parkolás-ellenörués időbeni kiterjevtésének, elsödleges célją hory a Palota negyedben
jelentkezö és a f0|2. évben várhatóan fokozottah jelentkező parkolási feszĺi|tségekre megoldást



nyújtson. A mérések, illetve a KözterĹilet-felügyelet éůta| ťe|vźnolt gyakoľlati megoldás ennek
megvalósítását szolgálj a.

Mivel a ťlzeto övezetek kerületi szinttĺ időbeli bővítése a jelenleg érvényes Budapest főváros
közigazgatélsi tertiletén a jármiĺvel várakozás ľendjének egységes kialakíüĺsáľő|, a vźlrakozéłs
díjáról és az 'ijzemképtelen jáľművek tárolásának szabáiyairó| szóló 30/f010. (u. 4.)
önkormányzati rendeletével nincs szinkľonban, ezért felterjesztéssel kell fordulnunk a Főváľosi
Közgyulés felé a rendelet módosításának éľdekében.

Javasolom, hogy amennyiben a FKGy. Rendelet a felteľjesztés szerint módosításľa kerül, a
Józsefuárosi Közteľület-feliigyelet igazgatôja a kiteľjesaett parkolásgazdálkodási rendszeľ
mĹĺködtetésének szemé|yi, tárgyi, pénztgyi feltételeire vonatkozóan készítsen képviselő-testületi
előterjesztést.

HłrÁnozłTI JAVAsLAT

A Képviselő-testiilęt rigy dönt, hogy

1. a3O/}OI0. FKGy. Rendelet szerinti f. díjtéte|ti (Rákóczi lit-József körút-Üllői út-Kálvin téľ -
Múzeum körút által határolt terĹilet, beleéľtve ahatáro|ő utakat és teľeket) terĺileten kezdeményezi
a szombati dijfizetest 08.00-20.00 óra közötti időszakban.

2. ahe|yi önkormányzatok,tő| szóló 1990. évi LXV. tiiľvény 101. $ a|apján élni kíván a Fővárosi
Közgytĺlés felé felterjesztési jogával, és javasolja a Budapest fováros közigazgatélsi terii|etén a
jáľművel vánakozéls ľendjének erységes kialakítlĺsáről, a vfuakozás díjáról és az üzemképtelen
jáľművek tiáľolásának szabályairól szó|ő 30/2010. (VI.14.) ö'nkoľmányzati rendelet mődositźséú az
l . pontban foglaltaknak megfelelően.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy af . pontban hivatkozott felteľjesztésijavaslatot irja a|á.

4. a FKGy. Rendelet felteľjeszés szeľinti módosítását követően felkéľi a Józsefváľosi KözteľĹilet-
felügyelet igazgatójźtt, hogy a kiterjesztett paľkolásgazdá|kodási rendszer mÍĺködtetésének
személyi, tárgyi,pénziigyi feltételeiľe vonatkozóan készítsen képviselő-testiileti előterjesztést.

Felelős: 1-3. pont esetében Polgáľmester, Jőzsefvźrosi Közteľtilet-felügyelet igazgatőja, 4. pont
esetében Józsefu árosi KözterĹilet-felĹigyelet igazgatőja.
Határidő: 1-3. pont 2011. november 31., 4. pont FKGy Ręndelet elfogadását követő 30 nap.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdá|kodási tigyosztá|y, Közteľĺilet-
felügyelet.

Budapest, 201 1. november 07.

'/**polgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés:

/ ], ÍJł Vł|,7W . /r.Łézd/
dľ. MésŹár Eľika

a jegy zot helyettesítő a|jegyző




