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Tisĺelt Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (továbbiakban:
Kérelmező) kéľelmet nyújtott be (melléklet) a Józsefuárosi onkormányzathoz azza|
kapcsolatban, hogy a Horánszky u. 24, szám a|at|ta|álhatő épületfü előtt engedé|yezze 2 db
kizarólagos vźlrakozohely díjmentes kijelölését. TekintetteI arra, hogy a hivatkozott közteľület
a Jőzsefvtrosi onkormányzat tulajdonában és kezelésében van, akizáĺő|agos parkolók kijelĺi-
lése a Buđapest Főváros Kĺizgyűlésének a Budapest főváros kozigazgatási teľületén a
járművel vźĺrakozás rendjének egységes kialakításĺáról, a várakozás díjźről és azuzemképtelen
jáľművek táľolásának szabá|yozásátő| szőIő 30120110. (VI. 4.) Főv. Kgy. ľendelet
(továbbiakban: Rendelet) 36-37. $-a alapján az onkormányzat egyetértésével lehetséges. A
végső hozzájźru|ást és a forgalomtechnikai kijelĺilést a Tisztelt Bizottság dĺjntésének ismeľe-
tében a forgalomtechnikai kezę|ó Budapesti Közlekeđési Központ Zrt. (tovźhbiakban: BKK)
adja meg. A BKK-val töľtént előzetes egyeztetés a|apjźn akizźrőIagos parkolók kijelölésének
részükĺől nincs akadálya.

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztés tźxgyában, azaz akizźtrő|agos várakozóhelyek kijelcilésében, valamint a díj-
mentesség megźiIapitásban a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés célja, pénzügyĺ hatása
A megváltási díj ezena területen, a Rendelet a|apján bruttó 1.320.000,- Ftlvárakozőhelylév
(440,-Ft/óra (paľkolási óradíj) * 12 őra (napi díjťlzetési időszak) * 250). Ennek az összegnek
az AFAtartalma280,630,- FtJvárakozóhely. Tękintettel arľa, hogy a döntés 2 db kizarő|agos
várakozőhely biztosításáľól szól, aKozigazgatási és Igazságugyi Hivatalnak 56I.260,- Ft-ot
kell megfizetnie az Önkormányzat tészére' Ez aztjelenti, hogy az onkormányzat ĺisszesen
nettő 2.0]8.740,-Ft bevételről mond le.

Iv. Jogszabályi környezet
Tekintettel arca, hogy hivatkozott közteľület a Jőzsefvźĺrosi onkormányzat tulajdonában és
kezelésében van' a Rendelet 36-37. $-a alapján díjfizetési kötelezettség keletkezik.
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,,36. s Q) Kizáľólagos hasznáIatú várakozóhelyek kéľelemre külön jogszabályban meghatározott
szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, leýljebb azok homlokzatarlak hosszában
jelolhetőek ki'
(2) A kizárólagos használątú várakozóhelyek létesítésére szóló hozzójárulást a tulaidonos
ijnkormdnvzat egvetértése alapján az útforgalomtechnikai kezelője adja ki.
37. s (l) A vé.ĺle.Ít ovezethen é.s a várąkozasi ovezetben ĺétesített kizóróĺagos használatú
várakozóhelyekéľt a kedvezm,źnyezett a tulaidonos iinkorń _ az (5) bekezdésben
meghatározott kivételekkel _!źľa*ozast megvá.Itdsi dí az alóbbiak szerint:
a) a védett övezetekben lévő kizárólagos haszndlatú várakozóhelyek éves megváItási di,
várakozóhelyenként a védett övezeti alapdíj kettőezer-otszázszoros a ;
b) a vórakozási övezetben a kizárólagos hasznóIatú vóľakozóhelyek éves megváltási d,jo
vórakozóhelyenként az adott terĹiletre érvényes egyórai várakozasi díj és a kizárólagos hasznólatú
vórakozóhely napi üzemidő s zoľzatának kettőszázötvenszeres e.

(2) Ev kÓzbeni. létesítés esetén időarányos vórakozási megváltósi díjat kell fizetni. Év közbeni
megszüntetés esetén az időarányos várakozási megváltási díjat a tulajdonos önkormónyzat köteles
visszafizetni
(j) Amennyiben a kedvezményezett a várakozósi megvóltósi díjat az előírt határidőig a tulajdonos
önkormányzat vag) a parkolásiizemeltető részéľe nem fizeti meg, úgy őt ą várakozósi megváltási díj
megfizetésére fel kell szólítani. Ha a tartozás a felszóĺítást kovető 30. napon is fennáll, a tulajdonos
önkormányzat kezdeményezi a kizárólagos használatú vdrakozóhelyek megszüntetését.
(4) Rendkívüli esemény alkalmaval a kizóľólagos hasznólat kártalanítási kotelezettség keĺetkezése
nélküI a szülrséges mértékig korldtozható.
(5) A humán egészségiig,li feladatokat ellátó szeľvezetek koziil azon fekvőbeteg-ellótó intézmények,
amelyelĺnek csak egł utcai fontra nyíló bejárata van és gépjármíi-várakozdsra alkalmas közteriileten
kívüIi területtel eg,lébként nem rendelkeznek, legfeljebb 4 darab kizóľólagos hasmáĺatú várakozóhe-
lyet díjmentes hasznáIatba kaphatnak. A díjmentes használatról a kerületi önkormányzat tulajdoná-
ban lévő közterületek esetén a kerületi onkormónyzat képviselő-testülete, a Fővárosi onkormányzat
tulajdonában lévő kozterĹiĺetek esetĺtn - a Főváľosi Kozg1łiÍléstől átruhazott hataskorben eljárva - a

főp ol gárme s t er dont.''

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gya-
koľlásáról szolő 6612012. (XII. 15.) önkormányzatí ľendelet (továbbiakban: Vagyon-rendelet)
22. s 0) bekezdése szerint az onkormtnyzat kciveteléséről való ľészben vagy egészben törté-
nő _ lemondásra és a költségvetési szervet megillető követelésľől való lemondáshoz valő e|o-

zeteshozzźljárulásra 20 millió Ft egyedi érték.hatarig aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizott-
ság jogosult.

A Vagyorľendelet 22, 5 Q) bekezdése értelmében a kĺjvetelésľől való lemondás akkor le-
hetséges, ha
a) a vagyonügylet váĺosgazdálkodási, intézménygazdá|kodási vagy a Magyarország helyi
ĺinkoľmányzatairő| szőIő 2011. évi CLXXXX. törvényben meghatátozotĹ közfeladatokat
szo|gá|.

A Gyógyszerészeti és Egészségiigyi Minőség- és SzervezetfejlesztésíIntézet alapító okirata
szerint végzi az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok kooľdinálását, szakmai irányítását,
koordinálja az egészségtigyi ellátás feletti szakfelügyeletet, e||átja a győgyszerfelügyeleti
hatósági feladatokat, az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben
szewezési, módszertani, szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatokat |źLt e|, fejlesztési,
elemzési és értékelési' kutatási, szakértoi és szahnai támogaĹási feladatokat |:át 9l,
adatgffitést végez, egészségügyi informatikai felađatokat lát el. Az Intézet belső
paĺkolókapacittsa korlátozott, ezért közteľületi paľkolóban oldható csak meg a tobbletparkoló
igénytik biztosítása.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájárulásľa vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.



Határozati javaslat

. . . . . . . /20 I 5. (III. 09.) számu Y áľosgazďálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

1. a Győgyszetészeti és Egészségiigyi Minoség- és Szęrvezetfejlesztési Intézęt részéte
történő, 2 db kĺzźnőlagos várakozőhe|y (a Buđapest VIII. kerĹilet Horánszky u.24. szttm a|attí
épület homlokzata előtt) kijelolésével egyetért 2015, december 3I. napjáig.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. március 9.

2. az l. pont szęrinti kizárólagos vźrakozohęly után ťlzetęnđo várakozási megváltási
díjról (évi 1.320.000,- Ftlvźrakozóhely) 20115. december 3l. napjáig lemond, azza|,hogy az
elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmerülő önkormányzatí AFA fizetési
kötelezettségge| azonos összeget (évi 280.630,- Ftlvárakozőhely) ĺisszesen 56|.260,- Ft-ot a
Gyógyszeľészęti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet köteles az
onkorman y zat r észére megťrzetni.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. maľcius 9.

3. felkéľi a polgármesteľt az Önkoľmányzat és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minő s é g- é s S zervezętfej l e sztés i trÍézet kötendő me g ál lap o d ás a|áir ásáľ a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. április 30.

A d<jnté s vé grehaj tás át v é gző szęrv ezetí e gysé g : Gazdálkodási Ü gyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mőđjaĺa
indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. március 2.
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A Gy.ógyszerészeti, EgészségĹlg-vi. Minőség- és Szerr'ezet|ęjlesztési Intéz-ct Egészségügyi

Ernbeľi Eĺő1]oĺĺás Fejlesztési Főigazgatiság a közszolgálati tisztviselőkről szó|ó 20t1. évi

c-xCIX. töľvény hatál.r'a a]á ĺartoző közigazgatási szęÍy. az Emberi Erőfonás iv{inisztériunr

egészségiig1,.i rnódszeľ1arri háttérintézmén'l'e. 'Intézetiink felelős az egészségüg'vi szak és

továbbképzési rendszeľ szerr'ezési. módszeľtani Íěladataiéľt' továbbá közel 130.000

egészségügyí szakdolgozo továbbképzési pon1jainak nyilvantartásáéĺt. 2015. nráľcius 1-től

Egészségrigyi N.vilvántaĺtási és K'épzésí Kőz4onttá a]a-kul az ]ntézet.

A kizáľólagos parkolóhel.v igénylése és rrtak foľgalomszabályozź:sáró! ćs a közriti jetzésľől

elhelyezésrő'ĺ szóló f0i\981. (,\II.21.) KM ľendeleĺ 35.8 bekezdése énelnrében két

kizaĺólagos paľkolóheJyet szeľetnénk igényelni Intézetiink ýezeÍ'ői számá,ra'

A Horánszky ntcában kéĺ éptiletŁc.l rencielkezĹink a l5. ćs 24. szárn alatt. A lĺoránszky utca l.ĺ.

szám elott uürcs lehctőség a hornlĺ;kzat iiossäá:ban kijelölní kiáľólagos paľk<lióhelyekeĺ.

mivei az utcában a parko!ás a inenetiľány szeľinti jobb oidalon engedél'vezefi, az épiilet pedig

a baloldalon helyezkeđik el. ilietve a bejárattal szemben eg.v. lalóház kapubejłírója talájható.

I:-zó*azigén.vlés heiyének a Horánszky utca 24' szátn alatt található épületct javasol.iuk.

r\ kizĺĺľólagos paľkolóhely igénylćse azert vil1L szükségessó. mert InÍézetĺink számára a

paľkolás folyamaios gondot jelent. Á I'Ioľánszky uica I-S. szám alatti épiiletiĺnk udvaľárr r'an

ĺei.letőség parkolásra. azonbatr cz kis ieri'ilet. valąrrin1 az éptilet hornlokzata ietúiítás miatt
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hatnarosaĺr fel lęsz ą]Iván'l'<lzvą így az uclvaľlran található, paľkoĺóhely'et nern tudjuk igén1..be

venl.ri. Továbbá a komyéken nagyo1l rĺehézszabatJ'parkoló helyet Íalálni'

Kéľem l.igr'osz.'íáIwezető Uľat. hogy két kizarólagos paĺkolóhelyet biztosítson részünke a

I{orárľzk1' ütea 24. szám €lőti térítésmentesen.

Bu<iapcst' 2015. febnraľ '. ĺę 
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