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A Váľosgazdálkodási és Pénzttgyi Bizottság 2015. május 27-i tllésére

Táľgy: Kizáľólagos várakozóhely kijelłilése és díjmenteség kéľése
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Melléklet: ldb

Ti sztelt Y áľ o sgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A Tisaelt Bizottság l200lf0ĺ4' (XI.24.) szźlmű határozatáva| a f0I5. évre a Nemzeti MunkaĹigyi
Hivatal részére kizárólagos várakozóhelyet biztosított díjmentesen. A döntés összesen 6 db
kizáľólagos várakozőhelyről szólt, melyből 4 db parkoló helye a Budapest VIII. kerület Kźivária u. f .,
2 db parkoló helye pedig aKźiváriatér 7. szźtm alatti épĹilet homlokzata előtt keri'ilt kijelölésre. A kije-
lölt kizárólagos várakozóhelyek a Jőzsefvźrosi díjf,rzető övezeten beli'il helyezkednek el. A Tisztęlt
Bizottság a díjmentességet azza| a feltétellel adta meg, hogy az elengedett megváltási díjjal
kapcsolatban felmerülő önkoľmányzati AFA fizetési kötelezettséggel azonos összeget a kérelmezőnek
meg kell fizetni.

A döntés végrehajtásáľa vonatkozó megállapodás a|áírźsára nem kertilt sor, tekintette| arra, hogy a
Nemzeti Munkaĺigyi Hivatal a döntés meghozatalát követően je|ezte,hogy az épiiletben 2015. január

l-től egy másik kormányzati feladatokat e||áĺő szervezet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal fog mrĺködni.

Fenti szerv f0I5. áprilris f9.én érkezett (melléklet) megkeresésében kéľte az tnkormányzattő|,hogy
részére is biztosítsa akizttrő|agos várakozóhelyek haszná|atźú, továbbá annak díjmentességét.

A kérelmet a Tisztelt Bizottság már tárgya|ta f075 . május l 3 -i tilésén, ahol képviselői kérdésként fo-
ga|mazódottmeg az, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal f}I4-ben bérelt-e az Önkormányzattő| par-
kolót. A Kisfalu Kft' tájékoztatása szerint, a Munkatigyi Hivatal a Budapest V[I., Kálvária u. 9. és

Kőris u. 4/b, sztm alatti telkek béľbeadására kiirt páIyázatot megnyeľte, de tekintettel arra, hogy a
felek a béľleti szerződés feltételeiről nem tudtak megegyezni, annak megkötésére nem került sor. In-
formációink a|apján, annak idején a telek bérlésével az ott dolgozők gépjárműveinek elhelyezésével
kapcsolatos pľoblémákat oldották volna meg. A Kérelmező tźLiékoztatása a|apján akizźtró|agos vára-
kozóhelyekre a vezetők, valamint az ideérkező magas rangú személyek gépjárműveinek elhelyezése
miatt van sztikség.

A kizźrő|agos váľakozóhelyek kijelöléséhez, va|amint azok díjmentességének megźi|apításához
szĺiks é ge s a tu l aj dono s onkormány za.;.nk tu l aj dono s i ho zzáj ánilása.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesńéstárgyźhan a dontés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

m. A dtintés céIja, pénzügyi hatása

Amegvźitási díj ezen a teľületen, a30120|0. (VI. 4.) Főv. Kgy rendelet a|apján bľuttó 437.500,-
Ft/várakozőhe|ylév (|75,-Ftlőra (parkolási óľadíj) * 10 óľa (napi díjfizetési időszak) * 250). Ennek az
összegnek az AF A tarÍ'a|ma 93.01'2,- Ftlvárakozőhely. Tekintetlel arra, hogy a döntés 6 db kizárólagos



várakozőhęly biztosításźtről' sző|, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnak 558.072,- Ft-ot
kell megfizetnie az onkormányzat részére. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat összesen nettó
2.066.928,-Ft bevételľől mond le.

Iv. Jogszabályi köľnyezet
Tekintettel ana, hogy hivatkozott köĺerületek a Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában és
kezelésében vannak, a Budapest főváros közigazgatźtsi terĹiletén a jźtrmuve| várakozás rendjének
erységes kialakításárő|, avźĺrakozás díjárő| és az üzemképtelen járművek táľolásának szabźiyozásárő|
sző|ő 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 36-37. $-a alapján díjfizetési
kötelezettség keletkezik'

,,36. s (1) Kizórólagos használatú vórakozóhelyek kérelemre külön jogszabólyban meghatóľozott
szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, legfeljebb azok homlokzatának hosszdban
jeltlhetőek ki.
(2) Á kizdľólagos hasznólatú várakozóhelyek létesítésére szóló hozzájárulást a tulaidonos
iinkormdnvzat egvetéľtése alapján az útforgalomtechnikai kezelője adja ki.
37. s (1) A védett öyezetben és a vórakoząsi Óvezetben létesített kizáróIagos hasznáIatú
várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulaidonos önkormdnvzat részére _ az (5) bekezdésben
meghatározott kivételekkel _!Í'rakoz,źsi megvd'hltsi díi alábbiak szerint:
a) a védett övezetekben Iévő kizárólagos hasznólatú várakozóhelyek éves megváltási di,
v ár akoz ó he ly e nként a v é de tt ĺ)v e z et i al ap díj ke tt ő e z er - öt s z áz s z or o s a ;
b) a várakozdsi č)vezetben a kizórólagos használatú vórakozóhelyek éves megváltási dio
vórakozóhelyenként az adott területre érvényes eglórai várakozási díj és a kizóróIagos hasznóIatú
várakozóhely napi üzemidő szorzatónak ke ttőszázötvens zeľese.

@ Év közbeni létesítés esetén időarányos vórakozási megvóltási díjat keĺt fizetni. Ev kozbeni
megszüntetés esetén az időarónyos vórakozasi megváltasi díjat a tulajdonos onkormányzat koteles
visszafizetni
(3) Amennyiben a kedvezményezett a vórakozósi megváltási díjat az előírt hatáľidőig a tulajdonos
önkormányzat vag/ a parkolásüzemeltető ľészére nem fizeti meg, úgł őt a várakozósi megváltási díj
megfizetésére fel kell szólítani. Ha a tartozás a felszólítast követő 30, napon is fennóIl, a tulajdonos
önkormónyzat kezdeményezi a kizárólagos hasznáIatú vórąkozóhelyek megszüntetését'
(4) RendkívüIi esemény alkalmdvąl a kizárólagos hasznáIat kórtalanítasi kötelezettség keletkezése
nélkul a szülrséges mértékig korlátozható.
(5) A humán egészségiigłi feladatokat ellátó szervezetek kazĺ;l azon fekvőbeteg-ellótó intézmények,
amelyelĺrlek csak egł utcaifontra nyíĺó bejárata van és gépjórmťÍ-vórakozasra alkalmas közteriileten
kívüli terijlettel egłébként nem rendelkeznek, leýljebb 4 darąb kizárólagos hasznáIatú varakozóhe-
lyet díjmentes használatba kaphatnak. A díjmentes használatról a kerületi onkormányzat tulajdonó-
ban Iévő közteriiletek esetén a kerületi onkormányzat képviselő-testüIete, a Fővórosi onkormányzat
tulajdonában lłźvő közterületek esetén - a Fővárosi Kozg,liłléstől átruházott hatáskörben eljárva - a

főp ol gáľme st er dont.',

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonźrő|, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól
szől'ő 66/2012. (XIJ.15.) önkormźtnyzati rendelet (továbbiakban: Vagyonľendelet) 22. $ (l) bekezdése
szeľint az Önkormźnyzatkovete|éséről való részben vagy egészben töľténő _ lemondásra és a költség-
vetési szervet megillető követelésről való lemondáshoz való előzetes hozzájáru|ásra
20 millió Ft egyedi éľtékhatárig aYérosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

A Vagyonľendelet ff. s Q) bekezdés a) pontja értelmében a követelésľől való lemondás akkor le-
hetséges, ha a vagyonügylet városgazdá|kodási, intézménygazdálkodási vagy a Maryaroľszág helyi
önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. torvényben meghatáľozott kcjzfeladatokat szo|gá|.

A Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Hivatal a Kormány źůta| kijelolt központi hivatal, amely
ugyan épülete a|att saját teremgarázzsal rendelkezik, de ennek belső paľkolókapacitása kor|túozoÍt,
ezértközterületi parkolóban oldható csak meg a többlet parkoló igényük bizosítása.

Fentiek a|apján kéľem a Tiszte|t Bizottságot, hory a tulajdonosi hozzájáru|źsra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedjen.



Határozati javaslat

... ..../2015. (v ,27 .) száműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság úgy dtint' hogy
1. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére töľténő, 6 db kizárólagos
várakozőheĘ (a db parkoló a Budapest VIII. kerületKá|váriau'f .,f db parkoló aKźůvćtriatér 7. szám
alatti épület homlokzata előtt) kijelölésével egyetért 2015. decembeľ 31. napjáig.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. mźlusf7.

2. az I. pont szerinti kizárólagos várakozóhelyek után fizetendő várakozási megváltási díjról (évi
437 '500,- Ftlvtłtakozőhely) 20 1 5 ' december 31 , napjáig lemond, azza|, hogy az elengedett megváltási
díjjal kapcsolatban felmerülő önkormányzati AFA fizetési kötelezettséggel azonos összeget (évi
93.0I2,- Ft/vźtrakozőhely) összesen 558.07f,- Ft-ot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
köteles az onkormźtny zat r észére megfizetni.

Felelős: polgáľmester
Határidó: 2075'mźlls27.

3. felkéri a polgáľmestert az onkormányzat és aNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
közcitt kötendő megállapod és a|áirásźtra'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. július 31.

A dönté s v é gr ehajtásźú v é gzo szerv ezeti e gys é g : G azdá|ko dás i Ü gyo s ztály

A lakosság széles korét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára
indokolt

Budapest, 20i5. május l8.
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Tá;ékoztatás

Buđapest Főváros VIII- keľület
Józsefuáľosi Onkor:nányzat

dr. 5áľa Boiond Áŕtíla
alpolgáľmesteľ

Budaoest
Baĺoss u' 6}67'
1C82

Tiszćelt..Ąlpolgárrnesteľ ÚrJ

Tájékoztatonr, hogy a Kormány az ál']^arrl: Íoglalkoztatási szeÍv, munkavédelmj ésmunkaiiý hatóság kijeióléséĺĺi| ria]amjr:.t e széľvek hatóság'i és más feiadatainak ellátiísáróI
szóIó 320I20L4. (XjI.13.) Korm. rcndelettei (a iovábbiakbaÍl.] Korm' ľenđele{) ĺiłĺntöÍt arró|
hogy a Ne'rnzeti t{un'kaügyi Hivataĺ 2014. ĺlecembeľ 31' napjárr jogutód nélktil ĺĺlegsziínik.
L.gi'anakkoľ a Nemzeti Szakképzesi és Fe.lnőľtképzési HivatalróI szó1ó 319/2a1"4' (Xu' 13.)Koĺm. ľenđe'ieť 7. s {i} bekezđése éľ'telmóben 201ł' decembeľ 15-tŕjl a Nemzeaizakképzésĺ
és Fe}nőttkepzćsĺ Hivata] gyaŁorolja és tejjesíti a Nemzeľi ]vfunkaüg;,i ttivatal feinőttképzési
és szakképzési szekteľiiletévei kąPcsolatos rnaganjogi iogaíi és koteř;zetiségeit.
A Ne.mz-eŁi Szakképzési és FeJrrőttképzési.Hivatal Á.iapíiti okirata NGMi,3lissi2.olą(đec' 13.)
alapján a Neĺnzeti Szakképzěsi és Feinőtľképzesi Hivital székheiye 1085 BuiÍapest. Baľoss ri'
52', tďcphelye a 1085 Buĺiapest Kálváĺia ťéľ 7. sz ingatlan.

Feniiekĺe tekintettet tájéko'ztatom ont, hogy a Nenrzeti Szakképzési és Felnőttképzési
řlivatal telephe}y'éľe a 1085 Budapest }cáiva'ia tér 7. sz Budapcst helyiség 35883 hľsz'ingatianra vpĺatkozó szeľződésęt hatósági kötelazettsó8€k iekĺntetéĹen"a rnegszűnť
N..emzetí L{unkaügyi ľIivata] helyeťi 2015. .ianuáľ 01-tő'l a jÝemzetj Szakképzési ésFelĺőĺiképzési Hi'ratal jár el.

ł.Íegnevezés Neľn.zetiSz,ai<]<épzésÍćsFeinőttképzési Hivatai
Székhe'ly címe 1085' Budapest, Baross utca 52.

I)ostázásí cíĺn 1085. Bĺĺdapes.9 Baioss utca 52.

Ađószám L5830731.2-17

Pénzintózeĺ lr'{agi'ar ÁJlamkincstár Számlaszám 10g32Üct-Ü1732ő30-0coc0cc0

KúpviseIi Iiaiotás Józseí ííj'igazgatói.logköĺben eĘáľc\ szaknrai főigazgató hei,l,,ettes

!08-{ I}udapest, Barcss u, 5!.
]];Icíi:ĺ:; Ĺt6 : 47? Sócc . Fa: 0é ! 2 l Ü i (}/o3 - rnt.ł. ĺir.e.hu
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Tisztelt Aipo1gáľmesieĺ Üĺi
A Buđapest Főváros ViII. kerijłe.. Józseí-;árosi oĺikoľmányzat Városgazđálkodási és
Pénzĺ3gyi Biioitsága által 2c13. május 27-en me2ihozotĺ, 567/2013. (V.27.) számú
haÍározatábarr a Nemzeti Muĺiaügy: tl.ivatal (a tor'ábbiakban NI4}í) ĺészéĺe 6 đb
kizálóiagos várakozóireýet jelölt ki' mc'I'ybííl 4 rJb a Kálvária utcában, 2 db peđig a Ká]vaľia
ĺér 7. száĺnú épüłet előtt van'. Ezekm .ře]iil 1 db mozgásséľtiltek részćĺe ferurĆartoti
kŻzáľóIagos várakozóhely kijeiölése is n'regtöľtént'

A paľkolóheiilek 2014. éĺ'i kedvezményes megváltásáról n:egáilapodńs joĺt \étre 2a.Ł4.

szeptembeľ &án az NMH és Budapest I''őváľos \rIII, kerü]et Józsefvárosi Ônkoľĺ:ľányzata
kiiziitt.

Táiékoztatásom szíves ťĺłdomásul vételével egy idciben kérem, ezúton kezdenrényezem, ĺnini
ae ingailan Koľ,ĺány á]tal kiiélĹtlt hasznäója, az ingailanhoz tartozó kĺjelölt 1<lzáĺóiagos
várakozóhelyek 2015. đecembeĺ 3ĺ. napjáig. történŕj kłdvezményes összegű bŁtosíťását, az
eľről szó!ó megáłiapodás 2015. évľe törtenő megköiéséi.

A szükseges feladatok előkészítétvel, végľcj"rajtásáva! megbízott kapcso!áttaĺtók:

jtjév: Han]<ovicsAnđľás ľeI: 477-3944,c6^f0!517-1.679 e-ľnaii: hankovicsaŕ@ĺab'hu

Bu<lapesi" 20 15. ápĺíiis#s
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