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Tisztelt Vaľosgazdálltodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Tisaelt Bizottság a 2015 évre három intézménynek adott - az II99l20|4. (XI.24.), a
52012015. (v.f7.), valamint az |20112014. 6I.24.) szám,hhatfuozataival _ Józsefuĺĺľos terüle-
tén díjťlzető övezeten belül kizĺĺrólagos vźttakozőhelyekre díjmentességet azza| a feltétellel,

\ogy -elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmeriilő onkormanyzatrészétó|keletkező
AFA ťrzetési kĺitelezettséggel źLzonos cisszeget a kére|mezőknek meg kell ťlzetĺi az onkor.
mányzatfe|é.
A következő intézmények kaptak díjmentességet, melyet mellékelt kérelmfüben20|6 évre is
meg kívĺínnak hosszabbítani:

Kozigazgatási és Igazságngyi Hivatal esetében 3 đbk'ĺzarőlagos vaľakozőhe|y tekinte-
tében a Budapest VIII. keriilet, Múzeum u. 17. szźlm a|atti épiilet homlokzata előtt;
Nemzeti Szald<épzési és Felnőttképzési Hivatal esetében cisszesen 6 db kizźrólagos
vźltakozőhely tekintetében, melybőI 4 db paľkoló helye a Budapest VIII. keriilet,
Ká|vźríau. 2.,2 db parkoló helye pedig a Budapest VIII. keriilet,KźĺLvánatér 7 . szźm
alatti épület homlokzata előtt keľiilt kijeltilésre;
országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatőság esetében 2 db kizarólagos váľakozóhely
tekintetében, a Budapest VIII' kęľület' Alföldi u. 20. szźml a|atÍi épület homlokzata
előtt.

AKozigazgatási és Igazságügyi Hivatal igazságigyi és jogi segítségnýjtással tisszefüggő, az
áIdozatsegítéssel kapcsolatos, támogatáskezelői. és közvetítői, e|emzői és személyügyi
ígazgatźsí felađatainak e||átásźłloz' továbbá páľtfogói felügyelői szolgáIat és káľpótlási
hatósági feladatokat e|Iátő tevékenysé get végez' amely épülete alatt saját teremgarázzsal nem
rendelkezik.

A Nemzęti Sza|d<épzési és Felnőttképzési Hivatal a Kormány által kijelölt központi hivatal,
amely épülete alatt sajátteremgaránzsal ľendelkezik, amelynek belső paľkolókapacitása korlá-
tozott, ezértkozterületi paľkolóban oldható csak meg a tĺibblet parkoló igényĹik biztosítása.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatőság _ mint az embeľi erőfonások minisztere
irźnyítása alatt á|lő, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésére és a nyugdíjbiztosítás központi
igazgatásáta, a Koľmány á|tal kijelĺllt k<izponti hivatal - múemlék jellegtĺ épületben talźihatő,
melynek kĺjvetkeztében az épület belső parkolókapacitása korlátozott, ezért kĺiaeruleti
parkolóban oldható csak meg a többlet parkoló igényük biztosítása.



A díjmentesség a kérelmezőkkel k<jttitt megállapodások alapjan mindhaľom esetben 2015.
đecembęľ 3I. napjźtíg érvényes, annak 20l6.januĺĺr 01. és 20ĺ6. december 31. kĺizött tĺjľténő
bizto s ítás ĺáho z szfü sé ge s a fu l aj dono s onkorm źny zat hozzáj áruLźsa.

Tekintettel arra, hogy mindhaľom szerv á||ałĺlígazgatésí feladatot |át e|,javasolom akizźrő|a-
gos vaľakozóhelyek biztosításźú, az AFA ĺisszegének megfelelő ťtzetésí kötelezettség mellett.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesńéstargyźtban a döntés meghozatala a Tisztęlt Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés céIja' pénzügyi hatása

A döntés cé|jaakizaľólagos várakozőhe|ybińosítasában való dĺjntés meghozata|a.

A döntésnek pénzĹigyi hatźsavan, melyet esetenként a lentiekbenrészlętezek..

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal esetében:

A megváltási díj ezen a területen, a Budapest Fővaľos Kcizgyiĺlésének a Budapest fővaľos
kozigazgatásí teľületén a jźrmuvel vźrakozéts rendjének egységes kialakításaról, a
vźrakozás díjáÍól és azĺjzerr'képtelen jĺáľmiĺvęk tárolásanak szabáIyozźlsaľól szóló 3012010.
(VI. 4.) Főv. kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) a|apjźn bľuttó 1.320.000'-
Ftlvźrakozóhely/év (440,-Ft/őta (parkolási óradíj) * 12 őra (napi díjfizetési időszak) *

250). Ennek az összegnek az AFA taľtalma 280,630,- Ft/vaľakozőheIy. Tekintettel aľra,

hogy a döntés 3 db kizarólagos váľakozóhely biztosításráľól sző|, a Kozigazgatási és

Igazságngyi Hivatalnak 841.890,- Ft-ot kell megfizetnie az onkormźnyzat részére, Ez azt
jelenti, hogy azonkormányzat ĺisszesen nęttó 3.118.110,-Ft bevételről mond le.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal esetében:

A megváltási díj ezerl a terĹileten, a Rendelet a\apján bruttó 437.500,- Ft1váĺakozóhely/év
(I75'-Ftlőra (parkolási óradíj) * 10 óra (napi díjfizetési időszak) * 250). Ennek az
összegnek az AF A taľtalma 93.0I2,- FtJvárakozőhely. Tekintettel aľľa, hogy a döntés 6 db
kizĺĺrólagos vźtrakozőhely biztosításiíľól szól, a Nemzeti Szal<képzési és Felnőttképzési
Hivatalnak 558.072,- Ft-ot kell megfizetnie az onkormźnyzat részéte, Ez ań.jelenti, hogy
az onkoľmźnyzat cisszesen nettő 2,066,928,-Ftbevételľől mond le.

oľszágos Nvugdíjbiztosítasi Főigazgatóság esetében:

A megváltási đíj ezęfia teľületen, a Rendelet a|apjźn bruttó 662.500,-Ft/vétrakozóhely/év
(265,-Ftlőra (paľkolási óradíj) * 10 óra (napi díjfizetési időszak) * 250). Ennek az
összegnek az AFAtarta|ma I40.847,-Ft/váĺakozóhely. Tekintette| arra, hogy a đöntés 2 db
kizarólagos várakozőhe|y biĺosításĺĺról sző|, a országos Nyugdíjbiĺosítási
Főigazgatóságnak 28I.694,- Ft-ot kell megfizetnie az onkoľmányzatrészére.Ez azt je|entí,
hogy azonkoľmĺínyzat összesen nettó 1.043.306,-Ft bevételről mond le.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet
Tekintettel arľa,hogy hivatkozott közteľiiletęk a Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában és

kezelésében vannak, a Rendelet 36-37. $-a alapján díjťlzetési kötelezettség keletkezik.
,36. s (]) Kizárólagos használatú várakozóhelyek kérelemre ktłlan jogszabólyban
meghatározott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, legfeljebb azok
homl okz atának ho s s z áb an j el olhe tő ek ki.
(2) A kizĺźrólagos használatú várakozóhelyek létesítésére szóló hozzájárulást a tulaidonos
önkormdnvzat ewetértése alapján az útforgalomtechnikni kezelője adja ki.

37. s (1) A védett ovezetben és ą várakozási ovezetben létesített kizárólagos hasznáIąni
vórakozóhelyekért a kedvezményezett a tulaiďonos önkormdnvzat részére az (5)



bekezdésben meghatározott kivételekkel _ vdra*ołsi megváltlfui
alábbiak szerint:
a) a védett ovezetekben lévő kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megvĺźltási díja
v ár ąko z óhely e nké nt a v é d e tt Óv e z e ti al ap díj ke tt ő e z e r - Ó t s z áz s z or o s a ;
b) a vórakozási övezetben a kizárólagos hąsználatú várakozóhelyek éves megváltási díja
várakozóhelyenként az adott területre érvényes egłórai várakozási díj és a kizárólagos
ha s zn ól at ú v ár ako z óhe ly nap i üz e mi dő s z o r z at ánąk kp tt ő s z áz o tv ens z er e s e.

O Év közbeni létesítés "'"ié, 
időarányos várakozási megvóltósi díjat kell fuetni. Ev közbeni

megszüntetés esetén az időarányos várakozási megváltósi díjat a tulajdonos ônkoľmányzat
kdteles visszafizetni
(j) Amennyiben a kedvezményezett a várakozósi megváltási díjat az előírt határidőig a
tulajdonos onkormányzat vagł a parkolósiizemeltető részéľe nem fizeti meg, úgł őt a
vórakozási megváltási díj meglizetésére fel kell szólítani. Ha a tartozós a felszólítóst kovető
30. napon is fennóll, a tulajdonos onkormónyzat kezdeményezi a kizárólagos használatú
v ár akoz ó he ly e k me gs zünte té s ét'
(4) Rendkívüli esemény alknlmóval a kizdrólagos használat kártalanítási katelezettség
keletkezése nélkijl a szükséges mértékig korlátozható.
(5) A humón egészségügli feladatokat ellátó szervezetek közül azon felĺvőbeteg-ellótó intéz-
mények, amelyelcrlek csak egł utcai fontra nyíló bejárata van és gépjórmű-várakozósra al-
kalmas közterületen kívüli területtel eglébként nem rendelkezneh legfeljebb 4 darab kizáró-
lagos hasznólatú várakozóhelyet díjmentes használatba knphatnak. A díjmentes hasznólatľól
a kerületi onkormányzat tulajdonában lévő kozterületek esetén a kerületi onkormányzat kep-
viselő-testtilete, a Fővárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek esetén - a Fővá-
rosi Kozg,lűléstől átruhózott hatósk1rben eljárva - a főpolgármester dönt.',

A fentebb hivatkozott külön jogszabáIy, az utak forgalomszabźtlyozáséról és a kĺizúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20ll984. (XII.21.) KM rendelet 1. számú mellékletének 35.8. pontja.

A Budapest lőzsęfvźtosi tnkoľmáĺyzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gya-
koľlásaľól szőIo 6612012. (xII' 15.) ĺinkormtnyzati ľendelet (továbbiakban: Vagyonľendelet)
22. s 0) bekezdése szerint az onkoľmányzat követeléséről való ľészben vagy egészben töľté-
nő _ lemondásra és a költségvetési szervet megillető követelésről való lemondáshozvalő eIő-
zeteshozzájarulásľa 20 millió Ft egyedi éľtékhatĺíĺig aYtxosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizott-
ság jogosult.

A Vagyonĺendelet 22. s Q) bekezdése értelmében a kövętelésről való lemondás akkoľ lehet-
séges, ha
a) a vagyonügylet vźtrosgazđá|kodási, intézméĺygazdá|kodási vagy a Magyarország helyi
önkoľmányzataírőI sző|ő 2011. évi CLXXXX. törvényben meghatźlrozoÍt közfeladatokat
szo|gá|.

Fentiek a|apján kérem a Tisztęlt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájarulásľa vonatkozó
döntését meghozni szíveskedjen.

IJatározati javaslat

I. A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság úgy dönt' hogy

1. aKozigazgatási és Igazságngyi Hivatal tészére t<jľténő, 3 dbk,lzarőlagos vĺírakozóhely
(a Budapest VIil. keľület, Múzeum u. 17. szétm a|atti épület homlokzata előtt) további biĺosĹ
tásával egyetéľt 2016. december 3I. ĺapjáig.

Fęlęlős: polgármester
Hataĺidő: 2015. november 23'



2. az 7. pont szeľinti kizárólagos várakozőhelyek után ťĺzetendó varakozási megváltási
díjról (évi bruttó 1.320.000,- Ft/vźrakozőhely) 2016. december 31. napjáig lemond, azza|,
hogy az elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmerülő ĺĺnkormĺínyzati AFA fizetési
kotelezettséggel azonos összeget (évi 280.630,- Fťvarakozóhely) összesęn 841.890,- Ft-ot a
Kozigazgatási és Igazságigyi Hivatal kĺĺteles az onkormźnyzattészérę megfizetni.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2015. november 23.

3. felkéri a polgármestert az onkoľmanyzat és a Kozigazgatási és lgazságngyi Hivatal
között kĺitendő megállapod ás a|źtítására.

Felelős: polgĺíľmester
Hatáľidő: f0l6.januĺár31.

II. A Váľosgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére tĺjrténő, 6 đb kizźrólagos
vfuakozőhely (a db paľkoló a Budapest VIII. kerület, KáIvźtria u. 2,, 2 db paľkoló a Budapest
VIII. keľület, Kálvaria tér 7. szám alatti épület homlokzata előtt) további biĺosításával
egyetért 20| 6. december 3 |. napjáig.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. novembeľ 23.

2. az I. pont szerinti kizźrő|agos vźlrakozőhelyek utĺín fizeteĺđó véttakozási megváltási
díjról (évi bruttó 437.500,-Ftlvérakozóhely) 2016. december 3l. napjáig lemond' azzaI,hogy
az elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmeriilő önkoľmányzati AFA fizetési
k<itelezettséggel azonos összeget (évi 93,012,- Ft/vźrakozóhely) összesen 558.072,- Ft-ot a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal köteles az onkormźnyzatrészéte megÍizetni.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. november 23.

3. felkéri a polgáľmestert az onkormrányzat és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal kĺjz<jtt kĺitendő megállapod ás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatfuiđo: 2016. ianuár 31'

III. A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dłint' hogy

1. az országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatőság részére ttjrténő, 2 đb |<lzfuóIagos
várakozőhely (a Budapest VIII. kerület, Alftjldi u. 20. szátm alaÍti épület homlokzata előtt)
további biztosításával egyetéľt 20|6. december 3I. napjáig.

Felelős: polgármester
Határido: 20|5. november 23.



2. az |. pont szerinti kizaĺólagos vźtrakozőhelyek utĺán ťĺzetenđo várakozásí megváltási
díjľól (évi bruttó 662.500,-Ftlvétrakozóhely) 20|6, december 31. napjáig lemond, ązza|,hogy
az elengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmerĹilő ĺinkoľmányzati AFA fizetési
kĺitelezettségge| azonos ĺisszeget (évi |40.847,- Ftlvźrakozóhely) összęsen 28|.694,-Ft-ot az
oľszágos Nyugdíjbiztosítási Foigazgatőság köteles az onkormźnyzattészéremegfizetni'

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2015. novembeľ 23.

3. felkéri a polgármestert az onkoľmányzat és az országos Nyugdíjbiztosítási
F őigazgatósá g kö zött kötenđő me gál lapo d ás a|áír ásźr a.

Felelős: polgármesteľ
Hatáńdő: 20I6.januráľ31.

A döntés végrehajtás át v égzo szerv ezęti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles kĺirét éľintő dĺjntések esetén javaslata a kozzétételmódjara
indokolt hirdetőtáblĺín honlapon , /

Budapest, zl|s.novembeľ 17. 
/ Á- /
dr. Hencz Adľienn
ugyosztáIyvezető
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}ĺellóklet:
Kapjáltl 1.) Círnzett

2') Iĺattái
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T.Ąékoztaduk' hogy koľábban benyťrjtolt és jór'áhagyott kéľelrniinknek megfe.leioe.n, Budapest
F<ĺr.áľos ViIi. kerĺilet Józ.se1\.aľosi onkoľmán.'.zat L199l2O1Ą' (Xi.24.) sz. Váľosgazdállĺodasi
és Pénzügyi Bizottság lraĺár.ozata a1ap.ián a Közigazgatási és Igazságtigvi Hivatal részéľe 3 db
kizárĺ5lagos l'arakozĺ5hely (a I}udapest VIII. kertiĺet ÄłÍúzerrm u. l7. szĺłm alatti épĹltet
hom]okzata előtt) díinrentességének meghosszabbításáĺ ľendelte e\ ?0Ł5. tĺecembeľ 31.
napłáig'

.ľekintettel 
arľa. hogy Hivatďlrnk a kijelöIt r'áľakoz-ĺihclyeket.a 2016. évben is igén.vbe kívalrja

r'enni. kéljük a T. Ć)nkományzatot, hog-v ľészĺinkľe a kijelölĺ helyeket a jövő évbeii is
biztosĺtani szíveskedjenek a koľálrbi feltételek rneliett.

Buda1rest. 20 ] 5. nor,ernb.. ,. .Ĺ..'

'I'isztelettel;

Közigazgatási és |gazságíjgy| iJivatal
1088 Budapest, iv]Úzeuín,J' 17. Te|efon: (06 1) 301 320c
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Budapest Főváľos VIÍI. keriilet
}ózseÍvárosi Önkoľmányzat

Ikiatósz.im: ął4ž* Á l. Í.rĺ,i.' i.?'':ł.
Ügy-intézó: Harrj<ovícs Ándľiĺs
Telefonszáĺn; 477.59Ł', za-311'-1679

E-maíi: hankovisa@Iab'hu
Mel!éklet:
Tárgy: Kéĺelem kiźrólagos

r'áľakozóhĄ kiielöióse
ós díjrrentessćg
biztosítása táľivában

dľ' Sáĺa Botond AÉtila
alpolgiimresteĺ

Buđapest
Baross u. 6167.
r082

Tisztelt Alpolgámrester Úr!

A Buđapest Főr'áĺos \lI]1. kerület Józsefĺ'áľosi Ónkornrányzat Városgazdálkodási és Pénzügy'i
Bizottsága 520lf075. (Y.27.) száĺĺrű határ.ozatábaĺ a N_emzeti Szakképzési és Felnőttképzesi
Hĺvatal (a továbbiakban I\łSZFH) ľészére ó.db kiziírólagos viłrákozóhelyet jelölt ki, mel1'ből 4 db a
Kálváĺia utcábah, 2 db pedig a Kál'"'áńa tér 7. számu épület előtt ven. Ezeken felül 1 db
mozgássérültek részére Íeĺrrtartoti kizáľóJagos ĺ'áľąkozóhe]y kijelölése is megtörtént.

A kijelöit kizárólagos váľakozókhelyek 2015' ér'i kedvezményes megváltását az NSZFH és
Budapest Fćíváľos VIII. keľület Józsefuáĺosi onkormányzat ,.MegáIlapođásban,, rögzítětte.

Ezútôrr kezĺienrényezem, nrint a 1089 Brrciapes! Kálvária tér v. szám aiatľi ingátiarr Koľnrány áitai
kijeiölt hasznáJója, az ingatlanhoz tartozó r,áľakozóhelyek 2016. dercmbeľ.31. napjáig töľténő
kizárólagosságának biztosítását és kérem, a fizetenđő várakozási megr.áltĺási dÍjĺól toľténő
}eĺronđás bíztosítását, az ertőI szóló nregáIlapodas 201ó. évre töľtélrő megko.tését.

A szükséges Íeiađatok.előkészítéséręl, végrehajtásával megbízoit kapcsolattartók:

Név: Hankovics András

Budapest, 2015. októbeľ ,, i}

#.ffi}.ä;

,1.-\
{: \v1

Vass Gy<ĺĺ$y

gazđa sági ŕői gazgató.Irel.ve ties

Tel: 434-5736, 06-20/511-1679

i

Üdvözlettei:

e'mail: hankov'icsaŕ@lab.hu

i/

- tőigazgatói jogkörben eljáro
, szakmaí főigazgató helyettes

l085 Budap€sĹ Ba'ľoss u.52.

l.elcÍiln: 06 i 477 5ti00 - Fet: 0ó l 2 i0 l 0ó-ą - *.łrv.nive.hu

,\.
...|.--.tĹ!
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B e sze rzés i ć s Vagjł o n keze I ěs i F őa szłĺi ly

;4źśŁt:
io!

i|ĺĺatószáln: 25 j. . 1}..-.',20l 5.

T.áĺ5;: .'Két daľab kizárólagos
várakozóhely kljeiirlése'. tárgyában
létlejötl ľnegálIapodäs 20 l ó. évre
vonatkozó kére!me
Ü91.!ntéző: dr. Emhő Zsuzsanna
Teĺefon: |-412-9 '1|3

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet
Józsefváľosĺ Polgáľmesteri Hivatal
Vag1'ongazđálkodási ós Üzemeltctósi Ügyosztá11'
Létesítményĺizemeltetési Iľoda
Garĺl Krisztián úr ľészéľr-

Buĺlancst
Baľoss u. 63-67.
1082

Ti'sztelt GaáI Kriszľián úľ!

Az országos Nyugc'lÍjbiztosítási Fóigazgaĺóság és a Budapest For,eľos VIĺI' kenilet
Józsefváľosi onkorlrrálryzat l<özött SAP 4601000818 nyilválltartási számoti az ,,1081
I}trdapest. Fiumei út 191A. szĺíIn alatt található épü1et Alftĺldi utca 20' számú homlolĺzata
elÔĺt kÜelőIt kćt daľab kizáróIagos r,áľakozc1hcly.'tárgyában 20i5. éi,ben n:egkotiltt,20l5.
clsci.n,lljcľ 3l. napjáiĺł li:iiái.''os iilctgáiiil!:oĺjasst'i kupcsolaĺbtiil .tajć.koz;tliLolrr;ľľói. 

lriig.v- a két
parkolóhely,'biztosítását 20i6 évben, ĺáltozaťlan feltételekkel igény'be kír'ánjuk venni'

Kéľen, hogy a hatékony egytittműkddés éľdekében a 20i.6. évľe szóló megállapodás
tervezetet a horvat|r,zsoltrđonvf.hu e-mai1 círnľe Ine.qkĺĺlde'd szíveskedjerrek.

A ĺor.árbbi eľeĺlmćnves egyiinnltikcldésben bízr,;r.

Budapesto 2015' októbcľ 27.

.Hon'áÍh Zso|t
llvvezetÖ

|08l Budapest, F-itllnei úi J9lÁ. l.e|:27Ü-8(-}00 é ]?0 8i89 Posĺacĺrn: BLlcÍapes: Pí.25l. l392
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