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Mellékletek: 1. Kérelem

Tisztelt Vĺáľosgazdálkodási és Pénziigyi B izottság !

Az Nemzeti Munkaügyi Hivatal Gazdasźryi|gazgatősága (továbbiakban: Kérelmező) kérelmet
nyújtott be (melléklet) a Józsefuarosi onkoľmanyzathoz azza|kapcsolatban, hogy a KáIvária
tér 7. szám a|atttalrźihatő épületiik előtt engedé|yezze kizríľólagos vźtrakozőhelyek kijelĺilését.
A hivatkozott köZteľület a Józsefuaľosi Önkotmźnyzat tulajdonában és kezelésébenvarl, ezért
a Budapest Főváros Közgyíĺlésének a Budapest Íővaľos kozigazgatási teľületén a jáľmiĺvel
vźrakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás dijźlrő| és azizenképtelen jáľművek
tárolásának szabá|yozźtsĺĺľól szóló 30l20I0. (VI. 4.) ĺinkoľmanyzďi rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 36. $-a alapjána kijelĺilés az onkoľmányzategyetértésével lehetséges.

,36. s 0 Kizárólagos hasznólatú várakozóhelyek kérelemre kĺjlÓn jogszabályban
meghatározott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) éptileteinél, legfeljebb azok
homlokzatának hosszában j elölhetőek ki.
(2) A kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítésére szóló hozzájárulást a tulaidonos
ijnkormúnvzat egvetértése alapján az útforgalomtechnikni kezelője adja ki.''

Mivel a terĹilet nem dijťlzető parkoló övezetben ta|á|hatő, igy pozitív döntés esetén a
Kéľelmezőnek ťlzetési kötelezettsége nem keletkezik.

Az tlt forgalomtechnikai kezelőjével a Budapesti Közlekedési Ktizponttal (BKK) tĺjľtént
egyeztetés soriín jelezték, hogy a jogszabály alapjan összesen l0 db parkolóhely (tekintettel
aĺra, hogy saroképület, 5 db aKálrvátria téren lévő főbejaľatuk előtt, 5 db pedig az épülettik
Ká|váĺiautca feltĺli oldalĺĺn) jelĺilhető ki erre a céha.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy aKére|mezo 20l2-ben mźtr beaďta ugyan ezzel a
taľtalommal a kéľelmét, melyet a Bizottsźry 8|7l20I2. (VII.04.) számű hatźrozatáva|
elutasított. Az elutasítás indoka az volt, hogy a dĺintéshozók szźmźra nem volt egyérte|mú az,
hogy amennyiben később az ađoÍt teľületľe bevezetésre keľiil a dijťlzető paľkolás van-e
lehetőség térítést kémi. Tekintettel aľra, hogy a tervek szerint a kĺivetkező díjťlzetó paľkoló
ovezet bővítésnél ęz a teríilet nem keľül bevonásra, továbbá aľra, hogy amennyiben később



díjfizetés mégis kiterjesztésľe keľĹil, a kízárő|agos parkolók utan a Rendelet szerint
meghatározott összeg megfizetése alól nem merrtesülnek a mźtt korábban kijelölt ilyen
funkciój ú paľkolóra j ogosultak.

A Bizottság dĺintése a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatárő|
sző|ő l9l2009. (V.06.) önkormányzati rendelet 45. $

,,(4) A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság feladat- és hatásköre különĺisen:
2.vé|eményezi

m) véleményt nyilvaníthat az onkormźnyzattulajdonát éľintő báľmilyen ügyben;''
alapul.

Fentieka|apjtnkéremazalábbihatétrozati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Váľosgazdá|kodálsi és Pénzüryi Bizottság úgy dtint, hogy a Nemzetĺ Munkaügyi
Hivatal részére 10 db |<izá.ľőlragos várakozóhely kĺjeliilésével egyetért a Budapest VIII.
kerület Kálváľĺa tér 7. szám alatti épület homlokzata előtt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. május 21.
A döntés végrehajtás źú v égző szervezeti egység: Y agy ongazdálkodási és Uzemeltetési
IJ gyosztá|y Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjaĺa

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 20|3. május 1 0.
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Mellékelten me$}ĺĺildliika Nernĺeti Muľ|katigyi HÍvatal taľgyban męÍęalmazott kérelmétl ,#

Egyetéľtćs egďan rcĺĺil., hogy a kérelmet az illetékes Buđapestĺ Kłhlekedési Kłizpont -,./

'ět*'. 
enged'élyezés cétiábólmegkillđeĺrĺseíveľkeđjék. 
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Iktatóoám: 7ffi7nu3-52f0
Ügíntéző: Tóth Péter
TeleÍonszárn: +36 1 303 9300/1223

Tátgy: Parkolás a 1089 Budłpest,
Kálváĺia téľ 7. szamú ingatlon előtt

Buđ apesti Közlekeđési Ktizpont

vĺté,yDávÍđ
vezéľĺgazgató
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1f41

Tisztelt vezéľigazgató Úľ!

2012. január l.jével a 3f3ľ701l. {XtI. 2s.) Koľm. rendelettel tétľeiiitt a Nemzeti Munkatigyi

Hivatäl (NMH), am€ly háľom int*zĺnény integľácĺóiával alakult meg. Az NMH munkatáľsai

a ktizszolgálau tĺszwisetőkľől szóIó 2011. évi cxclK w. hatálya alá tartoznak' A HĺvaÍal 20

telephellyel ľendelkezik, melybólBudapest.elr 15 t€lepľrely üalálhato. Az NMH ktizpĺlntia a

t089 Budapest, Kálvária tÉr 7. számŕt épület. A szélĺházban dolgozĺk az intézmény első

számú verntőie, a Főĺgazgató.

Tekint€ttel ara, hogy az ingyenes paľkoló tĺvezetbeĺr gyakoľta mÍnđen hely foglalt a }Iivatal

épüIete előtt és annak kiizvetleĺr köľnyezetébéil is, kĺemelteľr fontos és hďaszthiltatlan

sieľrponttá vált a paľkotólrelyek kizáľólagosĺágának biztosítása az alábbi indokok alapián:

o ,Ą Nemzetí Foglalkoztatási Szolgálat a HÍvatalbót és a munkatigyĺ közPontokt'ó| áll.

A Hivafal több tetephdébőI adóddnn illetve a munkatigyi központokkal való szoros

€gyĺittrn'ikłidés miatt az NMH 1089 Budapest, Kálváľia tér 7. szám alatt ta|álható

székhely épiiletébe ľendszeľesen és Íolyamatosan ködekednek a munkatáľsaink

személygepjáľművekkel a ktiľnyezetiinkben található telephetyelaöl és a vidéki

telepütésekľőt.
r Á, tetephelyek k6ziitt napi szĺnten töľténik a postáeás és az ĺĺruszállítás.

" A küiső paľbrerck ľészéről töľľćnő áruszállítás paľkolóhely hiányában sokszor

ellehetetlenül.
o Áz oľszágos szintrÍ konfuľencíák, ľendezvérryek, állásbörzek gyakoľisága miatt Ís az

épiilet el.őtti paľkolásra sziikséges lehetóséget tercmtęľti'

" M"gas tangri áIlami vezetők érkezését nem tudja a Hívatalméltó módon kezelni.

1ĺ}89 BudaPcrÍ. Ká|vália tér 7', t*velełéc| cĺm: ĺ.ĺ76 Budepff(, Pf. 75
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o A t'öruény álta} etőírt akadálymenteseégi feltételeket a mozgássér{itt paľkolóhely
hianyában nem tudja a Hivatal teljes ktiľrien biztosítani.

Ahollgu, (xII.21.) KM ľendelet 35.8. pontjában a kłivetkezóket tartalmazza:

,,g5,8, A aárdl<ozási tildlom hat,ńlya alóI fe|nnntett j,ńrműuek meghĺtátomtt |óľét feltüntető kiegészitő

túbla a kijztisztviselfü jogá|lúsúłól szóló 1992. évi Xnu. tłinłény, va|,aĺniflt a kormńnytisztpiselők

jogúIÚásáróI szótó 2010. éĺli LWĺI, töraény hatáIya alá tattozó Bzer.tak elłő számú aez.ełői dltal hasznńIt

sz.e|ďnzainál, n ígnsáýgyi szeraek (bíľóságok, íłgyészségek), a Magyar Honaédség, a renduédelní

szłt.txk (rendőrség, hÍuatásos kgtasztťóÍąoéde|mi sz.ense|q a Nemuti Ade és VámhiaątąI, büntetćs.

aégrehaitási vzeľuere1 hiuatÉsos tttzoltnág) oĺszńgos, tat:ńbbá teriileti vagy helyi szerlłei, a

đipłomáciai testĺileteŁ aal.amint ą humún egészséyíjgyífetadatokat ellútő szpnlezłtek (?,órhńulk, oroosi

ľendelőíntézłtek, mentőú||omások, e\úaegélynyúitó hełvek) @ileteinél, amkhomlokzatnnak hossłibĺn

hłlyezhető el e szeraek júnĺűwinek ą aarukozási tilą|om hdtőIya a]ó|i mmtnítése #dekéIlen. A
kiegészitő tábtńn egyértelműoé kel| tenni, ha d mentesítés kireĘed łz ott dnlgrzók aagy az oda

ü gy int tzésrc éilcezűe smúly gépl<a csí j ai ra.,,

A rendelet hivatkozott pon$rĺban támasztott frltételeknek ĺntéaĺrényiink megfelel' meľt

}a kłiztisztvÍsďők jogátlásáľól szóló 199f. évi xxu. tiiľvény, va|amint a

koľmányťisztviselők jogÉltásáľól szóló 2010. évĺ LMII. tliľvény helyebe a 2011. évi

cxctx. w' léPett,
}az etső számú vezetó által hasznáIt széHráz a 1089 KáIváľia téĺ7. szäĺĺnu épiilet,
}a homlokzat hossuá hozzávetőleg 19 méteľ, mďy szakasron elhelyezhető

gépjárművek száma G7 db.

A fentiekben leíľtak alapián kéľiük a 10s9 Buđapeet, Kllvóľiĺ tér 7. ezánú ĺipület

honlokzatának telieo hosĺzában a Nemzeti Munkaĺigyĺ Hlvatal gépiámĺĺveinek
kĺzáľÚtagos váľakoĺásának engeđétyezéséĺ Az engedélyt ĺzerctnénk kiteľieszteni a
székházban dotgozók és aĺ ügyintézéeľe ĺđe éľkezĺlk eeentélygÉpkocsĺiaíra ĺa

Budapest, 2013. áptitĺs 11.
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Táľgyl Nemzeti Munkaügyi
Hivĺtal ľeszéľe kizárólagos
váľakozóhęlyek létąsítése'

TISZTELT vEzÉRIGAzGATl {ĺRt

A Nemzeti Munkaĺlgyi Hĺvatal, Magyaľország Koľmányĺĺnak 3z3ĺ20ll (xIĺ.28.) sz. Konnány
rcnđeletével k€rĺtlt létehozásľa, és a Hivatal, mint oľszágos hatásköľii szeľv' elhelyezcsćľe a

Budapcst VIII. keľ. Kálváľiat" 7. sz.& ingatlant biztosĺtottłĺk.

,Ą Hivaĺal munkĄiĺ{nnk, műkłidtetésének, paľtĺreľségénelí' kiilkapcsolatďnak, valaminĺ a
Hivatalba éľkeaö mozgósában korlátozotÍ ľzemélyek közlekedésének segítése éľĺlekébgn
índokoltrak taľtjuk, hogy. az ĺntézmény ľészéľe kizaľólagos használatú várakoz-óhelyek

áluaľ'ak ľendelkezćsĺlkľę.

A fentiekľe tekintettel, nrĺnt a közrlt kezelöje is, támogaduk azt hogy a Neľnzeti Munlaůlgyi
Hivatal az ingatlan homlokzatáľrak ĺeljes vonąlában, az egyĺľúnyů foľgalmú rlttest ľnindkét

szélén, a menetirány szeľĺntĺ jobb olda|on az rittest szélével 45o.os szöget bezárosfi, illetve ąz
úttesÍ Ínen€tirány szerinti bal szétén az rlttęst szélével párhuzamosan kizáľólagos használatú

várakozóhelyek keľĺlljenek kĺjelöIésre'

Budapest' 2013. ápľilis l8"
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