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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dönté s elfo gadás ah o z e gy szeru szav azattobb s é g szfü s é ge s.

Mellékletek: 1. Kéľelem

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

Az orszźęos Nyugdíjfolyósítási Foígazgatóság (továbbiakban: Kérelmező) kérelmet nyújtott
be (melléklet) a Jőzsefváĺosi Önkormtnyzathoz azzalkapcsolatban, hogy a Fiumei iń l9la.
szám aIaIĺ talá|hatő kcizponti épületfü előtt engedéIyezze 8 db kizráľólagos varakozóhely
kijelölését. A hivatkozott közeľület a Fővárosi onkoľmáĺyzat tulajdona, azonban_ tekintettel
arra, hogy a Budapesti Kcjzlekedési Kdzpont Zrt (BKK), valamint a Jőzsefvźltosi Kcizteľület-
felügyelet közremfüĺjđésével taľtott helyszíni bejárás sorĺĺn megállapítást nyeľt az,hogy ezen
a területen csupán 6 db parkolóhely áll rendelkezésľe _ szfüség van a Józsefuarosi
onkormĺĺnyzat tuIajďonában és kezelésében lévő Alföldi u. 20. szźlm e|őtt további 2 db
paľkoló kijelölésére, mely a Budapest Fővaros Közgyiĺlésének a Budapest foviíros
kozigazgatási teľületén a jáľműve| váĺakozás rendjének egységes kialakításarőI, a várakozás
ďíjaÍć;| és azuzemképtelen járművek tarolásának szabá|yozásrĺľól szóló 3012010. (VI. 4.) Főv.
Kgy. ľendelet (továbbiakban: Rendelet) 36-37. $-a alapjĺín az onkormányzat egyetéľtésével
lehetséges.

,36. $ (]) KizáróIagos használatú vórakozóhelyek kérelemre kul1n jogszabólyban
meghatározott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, leýljebb azok
homlokzatának ho s szában j elölhetőek ki.
(2) A kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítésére szóló hozzójárulóst a tulaidonos
ijnkormdnvzat ewetěrtése alapján az útfoľgalomtechnikai kezelője adja ki.
37. s G) A védett ovezetben és a várakozási ovezetben létesített kizórólagos használatú
várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulaidonos önkoľmdnvzat részére várakozási
mewdltlźsi díiat kiiteles ftzetni az alóbbiak szerint:
a) a védett ovezetekben lévő kizárólagos használatú vórakozóhelyek éves megváltási díja
v ár ako z ó he ly e nké nt a v é de t t tjv e z e t i al ap díj ke tt ő e z er - ö t s z óz s z or o s a ;
b) a várakozási tjvezetben a kizárólagos használani várakozóhelyek éves megváltási díja
vórąkozóhelyenkent az adott teľületre érvényes egłórai vórakozási díj és a kizárólagos
hasznólatú vórakozóhely napi üzemidő szorzatának kettőszázötvenszerese.



(2) Ev kazbeni létesítés esetén időarányos várakozósi megvóltósi díjat kell fizetni. Ev kizbeni
megszüntetés esetén az időarányos várakozósi megváltási díjat a tulajdonos ônkormányzat
karcles visszafizetni
(3) Amennyiben a kedvezményezett a várakozósi megvdltási díjat az előírt határidőig a
tulajdonos önkormónyzat vagl a parkolásüzemeltető részére nem fizeti meg, úgy őt a
várakozási megváltási díj megfizetésére fel kelĺ szólítąni. Ha a tartozós a feĺszólítást kovető
30' napon is fennáll, a tulajdonos önkornlányzat kezdeményezi a kizáróIagos használatú
v ór akn z óhely e k me gs zünt e t é s ét.

(4) Rendk[vüli esemĺźny alkalmóval a kizárólagos hasznólat kártalanítĺźsi kt)telezettség
keletkezése nélkül a szükséges mértékig korlótozható.',

Tekintettel aľra, hogy a terĹilet díjfizeto paľkoló övezetben ta|áIhatő, igy pozitív döntés esetén
a Kérelmezoĺek ťĺzetési kötelezettsége keletkezik. A megváltási đij ezen a területen, a
Rendelet alapján a bruttó 66f .500,. Ftlvźlĺakozóhely/év (265,-Ftlőra (parkolási óradíj) * 10

óra (napi díjfizetési időszak) * 250). A Kéľelmezőnek ennek megfelelően a 2 db paľkoló
tekintetében bruttó 1.325.000-Ft-ot kellmegfizetnie évente az onkormányzatrészére.

Tźtjékońatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Fiumei úton is a Jőzsefvźtosi K<jĺeľület-
felügyelet |atja e| a parkolás-üzemeltetési feladatokat. Ezt figyelembe véve a paľkolás-
Ĺizemeltetési rendszeľből kieső 6 db paľkolóhely az onkoľmtnyzatnak bevételkiesést jelent.
Tekintettęl arra, hogy a fővárosi fulajdonú k<jzterĹiletek paľkolás-iizemeltetési bevételeinek
megosztása jelenleg még nem tísztźzott, nem hataľozhatő meg a bevételkiesés. Amennyiben a
Józsefuarosi KözterĹilet-feltigyelet és a Fővárosi onkoľmányzat kĺjzött megszületik a
bevételek megosztásaľa vonatkoző egyezség, meghataĺozh*ő |esz a bevételkiesés.

A Bizottság dĺjntése a Képviselő-testület és Szervei Szęwęzeti és Mfüĺjdési SzabáIyzatáĺóI
szőIő I9l2009. (V.06.) ĺinkormányzati rendelet 45. $

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

m) véleméný nyilvaníthat az Önkoľmányzatf,s|ajdonát énntő báľmilyen ügyben;''
alapul.

Fentieka|apjánkéremazalźhbihattrozatí javaslatelfogadását.

Határozati javas|at

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bĺzottság úgy dtint, hory tz oľszágos
Nyugdíjfolyósítási Főigazgatólság ľészéľe 2 db |<lzá'ľőlagos váľakozóhely kijeltilésével
egyetéľt a Budapest YIII. kerület Alföldi u.20. szám e|őtt.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2013. május 21.
A d<jntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iľoda
A lakosság széles kĺjľét éľintő đöntések esetén javaslata a kozzététe|mődjara
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sz.ól li0i201'0. (}I. 4.) Főv. Kgy'. rendelot 3ó. $.ában foglaltak' szel:ini kériük. szíveskeđjen
hozzáilľulását adni ahhoz. hogy az ()rszágos N1',ugłtiihiztosíiási Főigazgaĺoság köz-ponti írodaháza
elóttl kĺjzteľijleten (Budapest. \rIII' keľűIet Fiunrei út 19.Ą $ ^ĺ!|7 iiz.ĺĺól;igos hasz1álatír vá.akozóhel,v

t.e'al!itĺ"ĺ.kj*łiakĺg{.s1a az oľszĺgos N1'ugdijbiztclsíĺási FĹĺig-azgaĺóság ľészéľe.
Az oľszágos Nyugdíjbiztosítási F<iigazgalóság a 289!2a06. (xII. 2-ą') Koľm. ľendeletben
mŠghaiiáľozottak szeľint a nyugdĺjbizÍosítás kcizpo,ĺlti igazgatását végzo központi lrir'atal.
Fĺiigaz-gatóságunknal egyľe jelentŕisebb 'szánťl szenél;,.es negkeresés tőĺténík az oľszággyűlés. a
Kormány és ma^s allanigazgatäsi szeľek, l'alanint nemzetktizí partneľeink ľészéľől, nrel1,. r'endégsink
ľészére a problémamentes paĺkolast saját ieheÍőségeirii<lĺel már nen tudirrk minden esetben bĺztosíiani'
ezéľt kérem 3 tafgl.bau Tisztelt PolgáľnĹ1ster LiÍ szír;es támogaĺĹsát.

Budapest, 2013. máĺcius Łl ' '.' ,, ] i
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