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Budapest Józsefváľosi on koľ mány zat

Képvĺselő.testü let e számár a

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté po|gármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 20117 . szeptember 07' . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Jőzsefválľos közigazgatási teľületén a jáľmíĺvel töľténő várakozás kiegészítő' helyi
szabá|yozásáľól szóló f6/f010.NI.18.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľa

A napirendet n}'ílt ülésen kell táľgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség sztikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľrás Bizottság véleményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság szämźr a:

A Várossazdálkodási és Pénzüsvi BizotÍsźĘ, iavasolia a Képviselő-testtiletnek az e|őteriesztés megtárgya|źsźt.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kertiletJőzsęfvárosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete a89l20I7. (IV.13.) számil
hatźrozat 3. pontjában dĺintött a díjfizető paľolásból kimaľadt teľĹiletek đíjťĺzető övezetbe történő
bevonásĺíľól és ennek péĺzngyi fedęzetéró|.

A Képviselő-testület a I55l20I7. (VI.08.) számű hatétrozatźlban döntött arľól, hogy elfogadja a Budapest
fővaros kozígazgatási területén a jáľmúve| várakozás ľendjének egységes kialakításráľőI, avárakozás đíjźtrő|
és az üzemképtelen jáľművek tárolásának szabá|yozásátőI szőIő 3012010. (VI. 4.) Főv Kgy. rendelet (a
továbbiakbal közgyűlési rendelet) módosításának kezdeményezésére vonatkozó javaslatot. A javaslat
a|apjána Tisztviselőtelep és Ganz negyed vfuakozásí ovezetteľĹiletén (azorczy út-Üllői út-Könyves Káman
körut-Kőbányu ut, kivéve a hatĺíroló utakat) a jármúvel történő vátakozásbíztosítását cé|ző kozszolgáltatás
ellenszolgáltatásaként avárakozási díj megfizetése naponta egy alkalomma| az e|so megállást követő 1 óľás
várakozźlst ktivetően kezdődjön, külön felhívás nélkül akozgyőIési ľęndelet 8. $ (1) bekezdés a) pont aa) és
ab) alpontjában szabáIyozott módokon, valamint a jegykiadó automatáknak a varakozóhelyek 80 %-átő|
150 méteren belül kell eléľhetőnek lenniük azzal, hogy a várakozőhelyektől 50 méteren belül olyan
információs táblákat kell kihelyezĺi, ameIyek tájékoztatást adnak a legkĺizelebbi jegykiadó automata
helyéről és gyaloglási távolságárő|, va|amint a mobiltelefonos paľkolási díjfizetési ľendszer affa az övezďre
éľvényes kódjáról.
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Fentieknek megfelelően kezdeményeztük a fővárosi közgýlési rendelet módosítását, melynek alapjźln a
Fővárosi K<izgyulés 22.l20I7. (07.03.) Főv. Kgy. ľendeletével módosította a közgyulési ľendeletet,
megteľemtve ezze| a lehetőségét a Tiszfviselő telep és a Ganz negyedben a vátakozźls rendjének
kialak<ltásfua.

Aközgyulés döntésével a kęľület egész területén bevezetésľe kerĺilhet adíjfizető parkolás.

A kÓzgyílési rendelet módosítását követőęn a Józsefuáros kozigazgatási teľületéĺ a jármúvel történő
vźrakozáskiegészíto, helyi szabályozástrőI sző|ő 2612010. (VI.l8.) tinkoľmányzati rendelet (a továbbiakban
rendelet) módosítására az a|ábbiak szeľint teszek javaslatot.

A rendelet 6/A. $-ának módosítása indokolt, a sétáló övezetbe töľténő behajtási hozzĄáru|ások ellenében
ťĺzetettdíjakazonkoľmĺĺnyzatbevéte|eitképezik 2017. januat 01. napjától.

A jogalkotásľól szóló 2010. évi CXXX. tĺirvény (a továbbiakban Jat.) 3. $-a a|apján ,,az azorLos vagy
hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabá|yozási szintenként lehetőleg ugyanabban a
jogszabályban kell szabá|yozni. A szabźl|yozás nem lehet indokolatlanul pźnhuzamos vagy tĺjbbszintú. A
jogszabáIyban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabá|y rendelkezése, amellyel a
jogszabáIy az Alaptowéĺy alapjánnem lehet ellentétes''. Avźrakozási övezetek felsorolását mtr tartalmazza
a kozgyulési ľendelet, emiatt javaslom a renđelet 1. mellékletének hatályon kívĹil helyezését. Annak
éľdekében, hogy a helyi önkormźnyzat rendelete árlathatő és közéľthető legyen, javaslom, hogy a
kcizgýlési rendelet mellékleteibo|, a VIII. keriiletre vonatkoző ađatok kerüljenek feltiĺntetésľe fĹiggelék
formájában, mely tájékońatásra szolgál' nem a jogszabáIy része, így a Jat. rendelkezésének is megfelelő a
he|yi szabá|yozás.

II. A beterjesztés indoka

A rendelet módosítása a Képviselő-testiilet át nem rvhź.zhatő hatáskĺjréb e tartozlk.

III. A diintés célja, pénzůigyi hatása

A döntés célja, hogy a kęrületi ľendelet összhangban legyen akilzgý|ési rendelettel.

A 2017. évi költségvetés taľta|mazza a bővítés összes, 20|7. évľe vonatkozó költségét. A 2018. évi
kĺiltségvetés elkészítésekor figyelembe kell venni a teľiilętęn kialakult paľkolási szokások miatti eltéľéseket.
A területen újonnan bevezetésre keľülő díjťrzetési bevétel (3.200e Ft / hónap 12000 paľkoló hely, a
kedvezmények levonása után) vźtrhatőan fedezni fogja a terület parkolás-üzemeltetési kiadásait, így jelenleg
nincs sziikség a költségvetés módosítźsára.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarország helyi önkormányzatakő| sző|ő 2011. évi CLXXXX' tĺiľvény
(Mötv.) 23. $ (5) bekezdés I. ,2. és 3. pontján, valamint a42. $ 1. pontjában foglaltakon alapul.

Budapest Főváros kozigazgatási teruletén a járművel vĺáľakozás rendjének egységes kialakitástrő|, a
vélrakozás díjáról és az iizemképtelen jáľművek táľolásának szabáLyozásárőI szőIő 3012010' (VI.4.) Főv'
Kgy. rendelet 3. $ (1) bekezdése éľtelmében: ,'A várakozási ovezetek területén a tulajdonos onkormányzatok
jelen rendeletben meghatározott feltételek fennallása esetén parkolás üzemeltetési rendszert építenek ki.',
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint: ,l várakozósi ovezetek teľületén várakozósi díj csak a parkoĺás
üzemeltetési rendszer felóĺlításĺźt követően és annak folyamatos üzemeltet.źse mellett szedhető. A parkolós
üzemeltetési rendszeľ felállításának és ĺizemeltetésének feltételeit ielen rendelet 6. meĺléklete tartaĺmazza.,'
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Fentiek alapján kéľem az e|őterjesztés mellékletétképezó rendelet elfogadását.

Budapest, 2017.u..g.,.ĺ,,,. .f.8.

Törvényességi ellenorzes :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és qregbízásábóI - .

ď!*M6-7
a|jegyző

+3



7. szźtmu melléklet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő.testületének

.....12017 . (. .. . . ...) tinkormányzati ľendelete

a Jőzsefváľos kiizĺgazgatási teľületén a jáľművel tiiľténő várakozás kiegészítő, helyi szabá|yozásárő|
sző|ő 26 /201 0. (vI. 1 8.) ti nkoľmá ny zati ľend elet m ódosítás áról

Budapest Főváľos VIII. keniletIőzsefvárosi onkormáĺyzatKépviselő-testülete akozÚtikĺjzlekędésľől szóló
1988. évi I. törvény 48. $ (5) bekezdés e) pontjában foglalt fe|hata|mazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzaÍakő| szó|ő 2011. évi CLXXXX. töľvény 23. $ (5) bekezdés 3. pontjában meghatározotĺ
feldatakörében eljáľva a következőket ľendeli el:

1. $ Józsefuáľoskozígazgatási területén a jáľművel töľténő vtrakozáskiegészitő'he|yi szabźl|yozásáĺő| szőIő
26120|0. (VI.18.) önkormányzati reĺde|et (a továbbiakban Rendelet) 6lA. $-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,6/A.s A vórakozási hozzájárulások kahségtéľítései a parkolós-üzemeltetési feladatot ellátó Szerv, a sétáló
Óvezetbe torténő behajtósi hozzójárulások ellenébenfizetett díjak az onkormányzat beýételeit képezik.,,

2.$ Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklete.

3. s E rendelet 2017 . október 01. napján |éphatá|yba.

Budapest, 2017. szeptember ....

Danada-Rimán Edina
jegyzi|

dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ



1.számú fiiggelék

Budapest főváros kozigazgatási tertĺletén a jáľmrivelvźxakozás renđjének egységes kialakításáról, a

váĺ,akozźts díjárőI és az ilzemképtelen jármiĺvek tárolásának szabáLyozźtsrĺľól szĺilĺi a30/20|0. (VI. 4.)

fővaľosi ktjzgýlési rendeletnek Budapest Főváros VIII. keľĹiletlőzsefvtrosi onkormányzatkozígazgatási

terĹiletéľe iranyadó rendelkezései

1. szúmú melléklet a 30/20l0. uI.4.I Főv. Kgv. rendelethez

Vdrakozásí iivezete k ídőtartam korlútozás szerinti fels oro lás a

3 órás maximális vźrakozási ideiű teľiiletek

VIII. keľĹilet:

A Kálvin tér-Üllői út-Kisfaludy utca-Harminckettesek tere-Baľoss utca-Horváth Mihály tér-Német utca-
József utca-Víg utca-Csokonai utca-Rákőczi it-Mizeum k<jrút álta| hatfuolt teľiilet, beleéľtve a hattnolő
utakat és tereket

4 őrás maximális vtlĺakozási idejrĺ teľĹiletek

VIII. keľiilet:

A Rákóczi út-Baľoss tér-Keľepesi út-Hungária körut-Könyves Ká|mán körút-Üllői út-Kisfaludy utca-
Harminckettesek tere.Baross utca-Horváth Mihály tér-Német utca-József utca-Víg utca-Csokonai utca á|ta|
határolt terület, beleéľtve - a Kisfaludy utca, a Haľminckettesek tere, a Baross utca, a Horváth Mihály téľ, a
Német vtca, a József utca, aYígutca és a Csokonai utca kivételével - ahatfuo|ő utakat és teľeket

2. számú melléklet a 30/2010. MI. 4.I Főv. Kev. rendelethez

Vdr a ko zds í ijv ezet e k díj t ét e le k s ze ľ intí fe ls o r o lús a

2. díjtételtĺ terĹiletek

VIII. keľĹilet:

A Rákóczi út-József körút-Üllői út-Kálvin tér-Múzeum kĺjrut által hatĺíĺolt terület. beleértve a határo|ő
utakat és tereket

VIII. kerÍilet:

4. díitételri teľiiletek



A Rákóczi út-Baross tér-Keľepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca.Festetics György utca-Fiumeiut-orczy tér.
Orczy út-Nagyvĺíľad tér-Üllői út-József körut áIta|hatźrolt teľület, beleéľtve - a Jőzsef körut kivételével - a
hatĺíĺoló utakat és tereket. valamint aLővásár utcát.

5. díjtételű tertiletek

VIII. keľĹilet:

Azorczy tér-orczy út-Nagyvaľad tér-Ullői út-K<inyves Kálmán körut-Hungária körut-Kerepesi út-Lóvásáľ
utca-Mosonyi utca-Fiumei út źitalhattrolt terület, valamint ahattrolő utak ktjzül az,íi||ői út, a K<lnyves
Kálmán körut, a Hungária köľút és a Kerepesi út.

5. szúmú melléklet a.30/2010. (VI. 4.) Főu Kev. rendelethez

E k é r ő időt ar t am b an kij elö k v ór a ko zds í iiv e zete k

Munkanapokon 8.00 és 20.00 k?jziitt - a keľiiletí önkormúnyzat ilyen tartalmú rendelete esetén 8.30 és
20.00 ktiziitt - iizemelő váľakozdsí ijvezetek:

4. a VIII. kerületben, a Rfüóczi út-Józsęf körút-Üllői út-Kálvin téľ-Múzeum körut által határolt terület,
beleéľtve ahatáro|ő utakat és tereket

4. E lté r ő te r ii leti érv ény e s s é g íí lako s s lÍg i v dr a ko zlźs i h o zzúj ár ulds o k

6. AVIII. keľĹiletben a Baľoss utca. a Harminckettesek terę, aLudovika tér és azlJl|iii:út

4,



INDOKOLAS

Általanos indokolás

Az elmúlt évek parkolás üzemeltetési tapasztalatai ań.mutatjźk' hogy adijťtzetó övęzetek hatátain, valamint
a díjťlzetéSre nem kötelezett teľiileteken a parkolási feszültségek jelentősen megnĺivekedtek, melyek
indokolj ak a Képviselő-testiilet új abb döntéshozatalát.

Részletes indokolás:

1.$-hoz

A sétáló övezetbe történő behajtási hozzájáru|ások ellęnébęnťlzetett díj, azaz a behajtási engedélyek díjai az
onkormán y zat b ev ételeit képezik.

2. g-hoz

A Buđapest Főváros kozigazgatási teľületén a jármiĺvel varakozás renđjének egységes kialakításaról, a
várakozás díjaÍőI és az üzemképtelen jráľművek táľolásának szabá|yozásárőI szőIő 30/2010. (VI.4.) Főv.
Kgy. rendeletet a Fővárosi Közgytĺlés 3812016. (XI.3.) Főv. Kgy. ľendeletének 10. és 11. $-ával módosította,
mellyel szfüséges szinkĺonba hozni azaz hatáIyon kíviil helyezni a Jőzsefváĺos kozigazgatási teľületén a
jármúvel töľténő várakozás kiegészítő, helyi szabá|yozásétőI szóló 2612010. (vI.18') önkoľmányzati
rendelet _ díjfizető ĺjvezeteket ľogzítő - 1. mellékletét.

3. $-hoz

Jogtechnikai jellegrĺ rendelkezés, hatályba léptető rendelkezésttartalmaz.
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Hatásvizsgálat

Aľendelettewezet esetében figyelembe kellvenni' hogy a jogalkotásľól szőIô20t0. évi C)oo(.towény 17.

$ (1) bekezdése előírja az elozetes hatásvizsgálatot: ,,A jogszabáIy előkészítője _ ajogszabály feltéteIezett
hatásaihoz igazoďő részletességu _ előzetes hatásvizsgátlat elvégzésével felméri a szabá|yozás várhatő
kĺĺvetkezményeit. Az eIőzetes hatásvizsgálat eľedményéről a Koľmány által előterjesztendő tĺirvényjavaslat,
illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi ĺinkormányzat képviselő-
testiiletét tájékoztatni kell. Miniszteľi ľendelet ľendelkezhet ugy, hogy az źitala meghatározott esetben a
ktizjogi szewezetszabźiyoző eszkoz elkészítője előzetes hatásvizsgźl|atotvégez.,'

A hatásvizsgálat során a (2) bekezdésben meghatározottakat kell vizsgálni.

1. Tarsadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának alapvető célja, hogy a
józsefuarosi lakosok parkolási lehetőségei javuljanak.

2. Környezeti és egészségi kovetkezményei: Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns.

4. A jogszabály megalkotásának sziikségessége, ajogalkotás e|marađástnak varható következményei:
A lakossági igények figyelmen kíviil hagyásźnaI a panaszok megnövekednének.

5. A jogszabály alkalmazástúloz szfüséges személyi, szervezetí, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem
igényel többlet feltételt.


