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Tisztelt Y átosgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tónyállás és a dłintés tartalmának ľészletes ismertetése
A Tiszelt Bizottság a20|4-es évľe 3 íntézméĺynek adott az I278l20I3. (X|.zf .), a 45512014.
(IV.28.)' valamint az 50/2014. (I.27.) számű határoz*áva| Jőzsęfvźxosi díjťrzető övezeten
belül kizaľólagos vźľakozőhelyekľe díjmentességet azza| a feltétellel, hogy az elengedett
megváltási díjjalkapcsolatban felmerĹilő önkoľmányzati AFA fizetési k<jtelezettséggel azonos
ĺisszeget a kérelmezőknek meg kell ťĺzetní.
A következo íĺtézmények kaptak díjmentességet, melyęt mellékelt kérelmiikben 2015-re is
kéľnek me gho sszabbítani :

Kozigazgatási és lgazságugyi Hivatal esetében 3 đb t'lzálrőlagos várakozóhely tekinte-
tében a Budapest VIII. keľület Múzeum u. |7. szán a|alti épĹilet homlokzata előtt;
Nemzeti Munkaiigyi Hivatal esetében összesen 6 db|<lzarőlagos varakozőhely tekinte-
tében, melyből 4 db parkoló helye a Budapest VIII. kerĹilet KáLvária u. 2.,2 db
paľkoló helye pedig aKá|vtniatér 7. szźlm alatti épület homlokzata előtt keľült kijelĺi-
lésľe;
országos Nyugdíjbiztosítási Fíĺigazgatóság esetében 2 ďb kizaľólagos váĺakozőhe|y
tekintetében, a Budapest VIII. kerület AlÍöldi ll. 20. szám aIattí éptilet homlokzata
előtt.

Tekintettel arra, hogy a díjmentesség a kérelmęzőkkel kötött megállapodások alapjan mindhá-
rom esetben 2014. december 31-ig érvényes' annak 20|5. december 31-ig történő
biztosítotásiíhoz sztikséges a tulajdonos onkormányzatunk tulajdonosi hozzájaruLása.

il. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tĺĺľgyźlban a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Kĺizieazeatási és Igazsáeügvi Hivatal esetében:



A megváltási díj ezeÍI a területen, a Budapest Fővaľos Közgyíilésének a Budapest főviáľos
kozigazgatásí területén a járműveI vźrakozás ľendjének egységes kialakításaról, a
vźrakozźs đíjźIrć,| és az ilzenképtelen jármiĺvek tarolásának szabályozásőłőI szőlő 30120|0.
(VI. 4.) Főv. kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) a|apjźn bruttó 1.320.000,-
FtJvźlrakozóhely/év (440,-Ft/őra' (paľkolási óradíj) * 12 óra (napi díjfizetési időszak) *

250). Ennek az osszegnek az AFA tartalma 280.630,- Fťvĺírakozőhely. Tekintettel arľa,
hogy a dĺjntés 3 db kiznólagos vátakozőhely biztosításaról sző|, a Kozigazgatási és
Igazságýgyi Hivatalnak 841.890,- Ft-ot kell megfizetnie az onkoľmányzat részére. Ez aú'
jelenti, hogy az onkormányzat tisszesen nettó 3.118.110,-Ft bevételről mond le.

Nemzeti Munkaiigyi Hivatal esetében:

A megváltási díj ezęn a teľületen, a Rendelet a|apjźn bruttó 437.500,- Ftlvěrakozóhely/év
(175,-Ftlőra (paľkolási óradíj) * 10 óra (napi díjfizetési időszak) * 250). Ennek az
összegnek az AFAtarta|ma93.0I2,- Ft/vźltakozóhely. Tekintettel arĺa,hogy a dcjntés 6 db
kizźtrő|agos vźrakozőhę|y biztositásaról szól, a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak 558.072,-
Ft-ot kell megfizetnie az onkormźnyzat részéte. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat
ĺisszesen ĺettó 2.066.928,-Ft bevételről mond le.

országos Nyugdíjbiztosítasi Főigazgatóság esetében:

A megváltási díj ezen a teľületen, a Rendelet alapján bruttó 662.500,- Ftlvźrakozőhelylév
(265,-Ftlőra (paľkolási óľadíj) * 10 óra (napi díjfizetésí időszak) * 250). Ennek az
ĺisszegnek az AFAtnta|ma I40.847 

'- 
FtJváĺakozóhely. Tekintettel arľa, hogy a dcintés 2 db

kizźnő|agos várakozóhely biztosításríľól szól, a oľszágos Nyugdíjbiztosítási
Fóigazgatőságnak f8I.694,- Ft-ot kęll megfizetnie az onkormtnyzatrészére.Ezazt je|enti,
hogy az onkormanyzat összesen nettó |.043.306,-Ft bevételrőlmond le.

Iv. Jogszabályi kiĺrnyezet
Tekintettel aĺĺa,hogy hivatkozott közterĹiletęk a Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat tulajdonában és
kezelésében vannak, a Rendelet 36-37. $-a alapján dijťĺzetési kötelęzettség keletkezik.

,36. s (1) Kizárólagos használatú várakozóhelyek kérelemre kĺilan jogszabályban
meghatározott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épĺileteinél, leýljebb azok
ho mlo kzat ának ho s s zób an j e l alhető ek ki.
(2) A kizárólagos használatú várąkozóhelyek létesítésére szóló hozzójóľuĺást a tulgidonos
tinkormúnvzat ewetéľtése alapján az út forgalomtechnikai kezelője adja ki.
37. s (]) A védett övezetben és a várakozási Óvezetben létesített kizárólagos használatú
várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulaidonos tjnkormdnvzat részére az (5)

bekezdésben meghatĺźrozott kivételekkel _-yirakozdsí megvdltd
alábbiak szerint:
a) a védett tjvezetekben lévő kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltósi díja
v ár ako z ó he ly enké nt a v é de t t ov e z e t i al ap díj ke tt ő e z eľ - o t s z áz s z o r o s a ;
b) a vdrakozási Ôvezetben a kizárólagos használatú vórąkozóhelyek éves megváltási díja
várakozóhelyenként az adott területre érvényes egłórai várakozási díj és a kizárólagos
használatú várakozóhely napi üzemidő szorzatának kettőszózötvenszerese.

Q Év kozbeni létesítés esetén időarányos várakozósi megváltósi díjat kelt fizetni. Ev kozbeni
megsziintetés esetén az időarányos várakozási megvdltási díjat a tulajdonos önkormónyzat
kÓteles visszafizetni
(3) Amennyiben a kedvezményezett a várakozósi megvóltósi díjat az előírt határidőig a
tulajdonos önkormányzat vag/ a parkolásüzemeltető részére nem fizeti meg, úgł őt a
várakozási megváltási díj megfizetésére fel kell szólítani. Ha a tartozás a felszólítást kovető



30. napon is fennáll, a tulajdonos onkormányzat kezdeményezi a kizárólagos használatú
v ór ako zó hely ek me gs zünt et é s ét.

(4) Rendkívüli esemény alkalmával a kizáróIagos hasznólat kńrtąlanítósi kĺitelezettség
Irpletkezése nélkül a szükséges mértékig korlátozható.
(5) A humón egészségügyi feladatoknt ellátó szervezetek kazil azon felĺvőbeteg-ellátó intéz-
mények, amelyelcnek csak egł utcai fontra nyíló bejárata vąn és gépjórmű-vdrakozdsra aI-
kalmąs kozterületen kívüli területtel eg,łébként nem rendelkeznek, legfeljebb 4 darab kizáró-
lagos haszndlatú vdrakozóhelyet díjmentes haszndlatba kaphatnak' A díjmentes hąszndlatról
a kerületi önkormónyzat tulajdonóban lévő kĺjzterületek esetén a kertileti önkormányzat kép-
viselő-testiilete, a Fővárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek esetén - a Fővá-
ľosi Kozg,lűIéstől átruházott hatóskörben eljárva - a főpolgórmester dönt.,,

A Budapest Jőzsęfváĺosi Önkoľmźnyzat vagyonáról, a vagyon feletti tutajdonosi jogok gya-
korlásráľól sző|ő 6612012. CXII. 15.) önkormźnyzati rendelet (továbbiakban: Vagyonľendelet)
22. $ (l) bekezdése szerint az onkormźnyzatkövetelésérőlvaló részben vagy egészben tĺiľté-
nő _ lemondásra és a költségvetési szervet megillető követelésről való lęmondáshozvalő eIő-
zeteshozzájaľulásra
20 millió Ft egyedi éľtékhatarig a Varosgazdźikodźsi és Pénzügyi Bizottság jogosult.

A Vagyonĺendelet 22. s Q) bekezdése éľtelmében a kĺjvetelésről való lemondás akkor le-
hetséges, ha
a) a vagyonügylet vźnosgazdźůkodási, iĺtézméĺygazdálkodási vagy a Magyarország helyi
önkormányzatairő| sző|ő 20|l. évi CLXXXX. törvényben meghatźrozott közfeladatokat
szo|gá|.

AKozigazgatási és IgazságĹigyi Hivatal igazságügyi és jogi segítségnyújtással összefiiggő, az
źidozatsegítéssel kapcsolatos, támogatáskeze|ói- és közvetítői' e|emzőí és személyĹigyi
igazgatási feladatainak e||źtásźůloz, továbbá paľtfogói felügyelői szo|gźůat és káľpótlási
hatósági feladatokat ellátó tevékenysé get végez, amely épülete a|att saját teremgarźnzsal nem
ľendelkezik.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a Kormány által kijelölt központi hivatal, amely épĹilete alatt
saját teremgarźnzsa| ľendelkezik, amelynek belső paľkolókapacitása korlátozott, ezért köĺe-
ľületi paľkolóban oldható csak meg a többlet parkoló igényfü biztosítása.

Az országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatőság - mint az emberi erőforrások minisztere
irényitása alatt á||ő, a Nyugdíjbiztosítási A|ap kezelésére és a nyugdíjbizosítás központi
igazgatźsźna, a Koľmány által kijel<ĺlt központi hivatal _ múemlék jellegiĺ épületben ta|á|hatő,
melynek kĺjvetkeztében az éptilet belső parkolókapacitása korlátozott, ezért kcizterületi
paľkolóban oldható csak meg a többlet paľkoló igényfü biztosítása.

Fentiek a|apjarl kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fulajdonosi hozzájźlrulásra vonatkozó
dĺjntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

L A Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság úgy diint' hogy

1. aKozigazgatási és lgazságugyi Hivatal részére történő, 3 đb|<lzarőlagos várakozőhely
(a Budapest VIII. kerĹilet Múzeum u.17. szźtma|attí épĹilet homlokzata előtt) további biztosí-
tásáva| egyetéľt 2015. december 31. napjáig

Felelős: polgáľmester



Hatfuidő: 20|4. november 24.

2. az 1. pont szerinti kizĺĺľólagos vźlrakozőhelyek utan ťlzeteĺđő váĺakozási megváltási
díjról (évi 1.320.000,- Ft/váĺakozóhely) 2015. december 31. napjáig lemond, a.zzaI,hogy az
elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmeľülő önkormányzati AFA fizetési
kötelezettségge| azonos összeget (évi 280.630,- Fťvarakozóhely) összesen 841.890'- Ft-ot a
Kozigazgatási és Igazságiigyi Hivatal köteles az onkormźnyzatrészéremegfizetni.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2014. novembeľ 24.

3. felkéri a polgármestert az onkormĺányzat és aKozigazgatási és Igazságngyi Hivatal
kĺjzĺĺtt kotendő megállapodás a|áirására.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatáľiđő: 2014. decembeľ 19.

II. A Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság úgy dönt' hogy

1. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal tészére ttirténő, 6 dbkizarőlagos vĺíľakozőhely (4 db
paľkoló a Budapest VIII. keľület Ká|váĺia u. 2,, 2 db paľkoló a Ká|vźria tér 7. szźlm a|atti
épület homlokzata előtt) további biztosításávalegyetértz}Is, decembeľ 31. napjáig.

Felelős: polgiĺľmester
Hatáľidő: 2014. november 24.

2. az I. pont szerinti kizarólagos várakozőhelyek után fizetendő váľakozásí megváltási
díjról (évi 437.500,- Fťvaĺakozóhely) 2015. december 3l. napjáig lemond, a7za|,hogy az
elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmerülő <inkoľmiĺnyzati AFA Íizetési
kĺitelezettségge| azonos összeget (éví 93.0|2,- Ftlváľakozóhely) cisszesen 558.072,- Ft-ot a
Nemzęti Munkaügyi Hivatal köteles az Önkorm tny zat részéte megfi zetni.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. november 24.

3. felkéri a polgármestert az onkoľmrányzat és aKozigazgatási és lgazságugyi Hivatal
közĺjtt ktĺtendő megállapod ás a|áírásźra.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. decembeľ 19.

III. A Városgazdálkodásĺ és Pénzůĺgyi Bĺzottság úgy dtint' hogy

1. az Otszttgos Nyugdíjbiztosítási Foigazgatőság részére töľténő, 2 db |<uarólagos
vźtĺakozohely (a Budapest VIII. keľület Alföldi u' 20. széml aIatti épület homlokzata előtt)
további biztosításával egyetért 2015. decembeľ 31. napjáig.

Felelős: polgármester
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Hataridő: 2014. november 24.

2. az I. pont szerinti kizĺírólagos várakozőhelyek után fizetendő vźrakozási megváltási
díjľól (évi 662.500,- Fťvaľakozóhely) 2015. december 31. napjáig lemond, azza|,hogy az
elengedett megváltási díjjat kapcsolatban felmertilő ĺinkoľmányzati Áľ.a. fizetésí
kĺltelezettségge| azonos összeget (évi 140.847,- Ft/vźrakozóhely) összesen 28|.694,-Ft-ot az
országos Nyugdíjbiĺosíüási Főigazgatőság köteles az onkormźnyzatrészére megfizetni.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. november 24.

3. felkéľi a polgáľmestert az onkoľmányzat és az oľszágos Nyugdíjbiĺosítási
F őígazgatőság kĺiz<itt kötęndő me gál l apo d ás alźtít ásár a.

Felelős: polgármester
Hatźtridő 2014. december 19.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügy-
osztáIy LétesítményĹizemeltetési Iroda

A lakosság széles kĺlrét érintő dĺintések esetén javaslata a kózzététe|mődjaru
indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2014. november 20.

,---*-ta.---
Pénzes Attila

Ügyosztá|yvezeto
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TÁRGY: kizarólagos várakozóhely kijelölése
iľĺánti kéľelem

Ügyintező: dľ. Ladányi Nikolettď7380
lkt. szám: \oG ! $lę| 26/.Ą

Tisztelt Gaál Krisztián!

Kéľelmiink alapjrĺn 2014. Í'ebruár 14. napján a VI]I. kerületi onkormányzat és a Hivatalunk
kőzott, a Képviselő-testületük Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságának l218/f013
(X[fL.) döntése alapján megállapodas jött ]éĺ.e a 1088 Budapest, Múzeum utca 17. szám alatt
található épület bejáratalrozközeL eső, három kizriľólagos várakozóheiy kijelölése tárgyában.

A fentí megallapodás 4. pontja szeľint, a Váľosgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottság úgy
döntötf, hclgy a meghataĺozott váĺakozóhelyek után fizetelrĺlő lnegváltásí clíjról 2014.
december 3l. napjáig lemonĺĺ, azza|, hogy az elerrgedett megváJtási dí.fal kapcsolatbalr
felmerülő AFA fizetési kotelezeĺséggel azonos összeget, azaz 280.630". FVváľakozóhelylér',
ősszesen 84t.890,- Fťév' a Hivatďwrk megflzet az Onkomrányzat részeľe a megállapodás 5.
pontj a szerĺrrt. A megállapod ás 20 1 4. decembeľ 3 1 . nap1áĺ hatźĺly át veszti.

Mindezekľe tekíntettel'. valamint azon köńilményre, hogy hívatalunk a kijelölt
váĺakozólrclyeket a20|5. év.ben is igenybe kivánja venni, kérjük a T. onkormányzatot' hogy
részünkľe a kijelôIt helyeket a jövő évben is biztosítarri szíveskedjen a korábbi Í.eitételek
mellett.

Budapest, 201 4. novernber 1 2.

Közígazgl

Melléklet:

Kapják: Iľattfu
Címzett

L.)
2,.)



2. melléklet

i:'xiż řĺsz ś Gazdasági tgazgatóság

Iktatószám l ć'37'€38 n01'4-522o
Úgyntéző: Tóth ľétęĺ

Telefonszánr : 0G1-303.9300 11223
E-mail : tothpet@lab.hu

Tárgy: 1089 Budapest, Kálvária
tér 7. paĺkolás

Budapest Fővi{ros VÍII. keľiilet
}ózsefuáľosi tnkoľmányzat

dľ. Sĺĺĺa Botond Attila
alpolgáľmesteľ

Budapest
Baĺossu.6T67.
1.082

Tisztelt Alpolgármester Úľ!

A Budapest Főváľos MII. kenilet }ózsefuiíľosi onkoľmrĺnyzat Városgazdálkodási és
Pénzjigyi Bizottsága által 2013' május 27-én meghozott, 56712013. (Y'27.) számtl
haŁírozatában a Nemzeti Munkaí.igyi Hivatď (a továbbiakban NMřĐ részére ó đb
.kizárólagos vátakozóhelyet ielölt ki. melyből 4 db a Kálvária utcábaĄ 2 db peđig a Kálváľia
tér 7. száĺnu épüIet előtt van. Ezeken felíil 1 db mozgássérüItek részére feĺrntartott
kŁátólagos váľakozóhĄ kijel<ilése is megtörtént.

A parkolóhelyek 2074' évi keđvezményes megváltásáról megáIlapodás joti létre 201"4'

szeptember B.án az NMH és Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuiíľosi Onkormányzata
ktizritt.

Ezúton kezdeményezzük a kijeltilt kizátőlagos váľakozóhelyek 2015. đecembeľ 31. napjáig
töľtenő keđvezményes összegű blztosítását, az erről szóló megáIlapodás 2015. évre tiirténő
megkcitését.

Budapest, 2014. november 4.

']]'] 
..:Üdvözlettel'

:,, 6\
: Yass UyoÍ8y
gaz,dasági Íőigazgató-helyettes
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3. melléklet

K ti zp o nt i B e s ze r zé s i é s V ĺlgy o n k e ze l'é s i F őo s zl li ĺ.yorszúgos
NyugtIíjhizlosílĺisi

I:iiiPil4!ilósúe

lktaiósáln; 25/Ą7| t- no|Ą.
TárÉt'v: ,,kéĺ daľab kizáI'olagos
r.dľa|<ozoholy ĺĺijelö|ćso'' ĺńĺ91,66un

létrejöĹ1 |negá| |aPodással kapcsolatos
tájékoztatás
Ügyintéző: dr. I(apitány Noénli
Tcfefon: 412-97-13
e-nrail: kapilany.noenri@onyl".hu

Gaĺil Krisztián úr rćszćľc
Budapest Főr,ńros VlII. kerii|et
Józsefr,árosi Po|gármestcI.i ÍIivatal
Va g1'on gazd :ĺ ||ĺotlás i és Üzem c|tctési Ü g1'osztá ly
Lótcsítlnón5.iizcnlcltctési Iľoda

BucłąPesl
Baľoss u. ó3-67.
I 082
e-lrrai l cínr : gaaIk@jozseívaľos'hu

.t.iszĺclt Galil Kriszti:ĺn Úľ!

Az oľszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Brrdapest Főváľos VIlI. kerüleĹ
Józseĺ.r,áľosi Önkoľnlálryzat között SAP 460100072? llyi|vántartási szálnon ,,két darab
kĺzáľó|agos r,áľakozóhely kijelölése'' tárgyában 20l4. jťt|ius 3-án megk<ilöÍĹ és 20|4.
decelnbcľ 3 i. napjáig haĹályos nregállapodással kapcsolatban tájékoztatom aľľól, hogy a két
paľko|óhel1' biztosítását a 20l 5' ér'ben változatlan fe|téte]ekkel igénybe kĺl,álrjuk r,elrni.

Kéľenl, hogy a haĺékony cgytittnűködés éldekében a nregállapodás lnodosítás Íeľveze|.e|
toĺhne.szogi.nraľia@onr'Í..hu e-nrail cínrre nregküldeni szíveskedjék.

l}udapcst, 20 t 4. nĺlr,cnl bcr,,l..P .

'',.tjit'.l łł.
Tiszte lcttc|:ŕ'

I :..

i .ĺ:
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