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Melléklet: AKozigazgatási és Igazságügyi Hivatal kérelme

Tisaelt Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

A Tisztelt Bizottság az 166512011. (XI. 09.) számú hatźrozatéxal kijelölt 3 ďb k'tzárólagos
várakozőhe|yet a Kozigazgatási és lgazságngyi Minisztérium Wekeľle Sándor Alapkezelő
részéte a Budapest VIII. kerület Múzeum u. 77. szám a|atti épület homlokzata ęlőtt 20|2.
decembęľ 31. napjáig.
Az 1665120l1. (XI. 09.) számú hatźtrozatbaĺ döntés születętt a:ľól is, hogy az előző pontban
meghatźrozott kizźlrőIagos varakozőhe|yek utźtĺ ťlzetendő megváltási díjról 2012. december
3I. napjáig (évi 1.200.00Ö,- Ftlvárakozóhely)'lemond, azza|,hogy az elengedett megváltási
díjjalkapcsolatban felmerülő tinkormĺányzati AFA fizetési k<jtelezettséggel azonos tlsszeget a
kéľelmezőnek meg kell fizetní.

20t2-ben a Wekerle Sándoľ Alapkezelő elnevezése Kozigazgatási és Igazságigyi Hivatalra
vá|tozotĹ' így a20|3. évre vonatkozó kérelmtiket (melléklet) aZ}IZ-beĺhozotthatározatok
tarta|mźxal cisszhangban máľ azúj néven nyújtották be.

Tekintettel arľa, hogy hivatkozott közteľületek a Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában és
kezęlésében vannak, a Budapest Főváros Kĺizgytĺlésének a Budapest fővĺáĺos kozigazgatási
teľiiletén a jźrmuve| vźnakozás rendjének egységes kialakításáľő|, a vźrakozás díjźrő| és az
üzemképtelen járművek tarolásának szabá|yozásáľő| szőIő 3012010. (VI. 4.) önkoľmźnyzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 36-37. $-a alapjan díjfizetési ktjtelezettség keletkezik.

,36. s (1) Kizórólagos használatú vórakozóhelyek kérelemre kalan jogszabályban
meghatározott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, legfeljebb azok
homlokzatának ho s s zában j elalhetőek ki'
(2) A kizárólagos hasznólatú várakozóhelyek létesítésére szóló hozzájárulást a tulaidonos
iinkormőnvzat egvetértése alapjdn az útforgalomtechnikai kezelője adja ki.
37. s (1) A védett ovezetben és a várąkozási tivezetben létesített kizárólagos hasznólatú
várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulaidonos ijnkormúnvzat részére várakozlÍsi
megvdltdsi díiat kijteles ftzetni az alábbiak szerint:
a) a védett ovezetekben lévő kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megvóltási díja
vór akozóhelyenként a v é dett ovezeti alapdíi kettőezer-Ôtszázszor os a ;



b) a várakozási ovezetben a kizórólagos használatú váľakozóhelyek éves megváltási díja
várakozóheĺyenként az adott területre éľvényes egyórai vórąkozási díj és a kizóróĺagos
használatú vórakozóhely napi üzemidő szorzatónak kettőszózotvenszerese.
(2) Ev közbeni létesítés esetén időarónyos várakozási megváltási díjat kett fizetni. Ev kazbeni
megszüntetés esetén az időarányos várakozósi megváltási díjat a tulajdonos ĺ)nknrmónyzat
lrĺ; t e l e s v is s z afi z e tni
(3) Amennyiben a kedvezményezett a várakozási megváltási díjat az eĺőírt határidőig a
tulajdonos önkoľmónyzat vagl a parkolásüzemeltető ľész.lre nem fizeti meg, úgy őt a
vdrakozasi megvdltasi díj meýizetésére Jěl kell szóĺítani. Ha a tartozás a Jblszólítóst követő
30. napon is fennáll, a tulajdonos önkormányzat kezdeményezi a kizórólagos használatú
v óľ ąko zó he ly ek m e gs zünte t é s ét.

(4) Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos használat kártalanítási kötelezettség
keletkezése nélh)l a szükséges mértékig korlátozható. ''

A megváltási díj ezen a területen, a hivatkozott füvárosi rendelet a|apján a 2012. évi adatokat
alapul véve 1.200.000,- Ftlvtrakozőhe|ylév. Tekintettel azoĺbaĺ arľa, hogy előre láthatő|aga
budapesti tömegközlekedés vonaljegy áraí2013.januaľ l-étől váItozni fognak amegvźitási
díj jelenleg nem hatarozhatő meg.

AKozigazgatási és Igazságügyi Hivatal azért kérte a kizarólagos várakozőhelyek kijelölését,
meľt heti rendszerességgel éľkeznek miniszteľi és á|Iamtitkári szinttĺ vendégek. A
közfeladatuk megfelelő színvonalú ellátása érdekében kérték ań. is, hogy az onkormányzat
tekintsen el a megváltási díj megf,rzetésétől.

A Palotanegyed parkolási helyzete erősen tulteľhelt, számos parkolási, közlekedési konfliktus
he|yzet adódik, illetve adódhat. A Pollack téri mélygartnzsa| kapcsolatos jogvita lezźrása
a|apjaíban vá|toztathatja meg a városrész paľkolás gazdá|kodási rendszeľét. A fentiekľe
tekintettel javaslom, hogy a kizaľólagos váĺakozőhely kijelölésének kérdése, annak feltételei
évente kerülj enek felülvizsgálatľa.

A Budapest Józsefuĺíľosi onkoľmtnyzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi
költségvetési szeľvek beszerzési eljźľ.ź.sźnak szabtiyairől szóló 3712003. (VII. 7.) sz.
önkormanyzati ręndelęt (továbbiakban Rendelet) 20. $ (1) bekezdése éľtelmében a
k<jvetelésekľől való _ részben vagy egészben történő - lemondásra _ jogszabáIy eltéľő
rendelkezése hianyában 20 millió Ft egyedi érté|<hatáÍíg - a Gazdasági, Kerületfejlesztési és
Kozbeszerzési Bizottság egyetéľtése esetén - a Gazđasági, KeľĹiletfejlesztés! és
Kozbeszetzési Bizottság jogosult. A Rendelet 23.$ (1) bekezdése értelmében az
önkoľmányzati vagyont érintő egyéb (a Renđelętben nem nevesített) tulajdonosi
jognyilatkozatok megtételének engedéIyezése, valamint ugyanezen ľendelet 17. $-a alapjźn
a vagyon ingyenes vagy kedvezményes źiruhźzására _ l00 millió Ft egyedi érté|łlattrig - a
Y áĺ o s gazdálkodási és Pénzügyi B izottság j o go sult.

Fentiekalapjánkéremaza|ábbihaténozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diint' hogy

1. a Ktizigazgatási és Igazságügyi Hĺvata| részére 3 db |<izárő|agos várakozĺóhely
kijeltilésével egyetéľt a Budapest VIII. kerület Múzeum u. 17. szám a|atti épület
homlokzata előtt 20|3. decembeľ 31. napjáig.



2. nz I. pont szeľinti l<lzárő|agos váľakozĺíhelyek után Íizetendő megváltási díjról 20t3.
december 31. napjáig lemond az a|á-Jrbi feltételekkel:

- az e|engedetí megváltási díjjal kapcsolatban felmeľülő önkoľmányzati ÁFA
fizetési kiitelezettséggel azonos iisszeget a Kőzigazgatńsi és Közigazgatási és

I gazs á gü gyi Hivatal kiiteles az onko rm ányzat r észér e m e gfizetni.
- felkéri a polgármesteľt, hogy a tényleges lemondási tisszegľől a

Városgazdálkodási és Pénzügyi Blrottság ľészére készítsen előteľjesztést a
Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság 2013.januáľ havi utolsó ľendes ülésére.

3. felkéľi a polgáľmestert az onkoľmányzat és a Kiizigazgatási és Igazságügyi Hivatal
ktizłitt kiitendő megállapodás aláírásáľa.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 1. és 2. pont esetében 20Í2. decembeľ 17. és a Váľosgazdálkodási és

Pénzĺigyi Bizottság 20t3.januáľ havi utolsó rendes ülése
3. pont esetében 2013. január 16.

A dĺinté s vé grehaj tás źt v é gző szerv ęzeti e gys é g : G azđáIko dási Ü gyo sĺály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjaľa

nem indokolt hiľdetőtáblĺán

Budapest, 2012. december 14.
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Szűcs Tamás
ldlgyosztá|yvezeto
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Sziics Tamás
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meg hosszabbítása tárgyában
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Vl||. kerület Józsefvárosi

Tisztelt Gazdá|kodásĺ Ügyosztá|yvezető Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy 2012.'február 3' napján a Weker|e Sándor A|apkeze|ő (továbbiakban:
Közigazgatási és |gazságügyí Hivata|) és Budapest Főváros V|||. kerÜ|et Józsefvárosi Önkormányzat
között kizárólagos várakozőhe|y biztosítása tárgyában megá||apodás jött |étre, me|yben a kizáró|agos
várakozóhe|yekke| kapcsolatos egyetértését az Önkormányzat 2012' december 31 . napjáig biztosítja.

Ezen megá||apodás részét képezi a megvá|tási díjró| történő rende|kezés, me|y szerint az 166612011
(X|'09) számú határozatáva| a Városgazdá|kodási és Pénzugyi Bizottság döntéséve| 2012. december
31. napjáig lemondott a kizárólagos várakozóhe|yek után fizetendő megváltási díjró|

(bruttó 1 200 000, -FU várakozóhe|y/év), azza|, hogy az e|engedett díjja| kapcsolatban fe|merülő
önkormányzati ÁFA fĺzetési köte|ezettségge| azonos összeget - összesen 765 354, -Ft /év - a K|H
köte|es az <inkormányzat részére megfizetni.

Hivatkozássa| a fent leírtakra, a Hivata| ezúton kérelmezi a kizáró|agos várakozóhe|yek biztosításának
2013. december 31. napjáĺg történő meghosszabbítását a már korábban |étrejött megá||apodásban
fog|a|t fe|téte|eknek megfele|ően továbbá amennyiben a kére|emben fogla|takka| az onkormányzat
egyetért, kérem szíveskedjék a szükséges intézkedéseket megtenni.

Budapest, 201 2. december,,

Me|lék|et: -
Kapják: 1') |rattár
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