
 

Előterjesztés 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

   

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester 

A  képviselő-testületi ülés tervezett időpontja:  2020.  március  26. sz. 
napirend 

Tárgy: Javaslat  a  Ludovika  tér  (36178  hrsz) parkolási fejlesztésével kapcsolatos dönté-
sek meghozatalára 
A  napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni,  a  döntés elfogadásához egyszerű/minősített 

 

szavazattöbbség szükséges. 

 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODAt-

 

KÉSZÍTE1 1E:  IVÁNYI GYÖNGYVÉR ge-

 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, 

  

IGAZOLÁS: lk---- F --------\L 

JOGI KONTROLL: rk-4»m1

  

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS \ 

CZUKKERNE DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
JEGYZŐ 

Kerületfejlesztési, Környezet-  es  Klímavédelmi Bizottság véleményezi 10 
Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság véleményezi 0  
Kulturális,  Civil,  Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság ve- 0  
leményezi 
Szociális, Egészségügyi  is  Lakásügyi Bizottság véleményezi D 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság vélemé- 0  
nyezi 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 0  

Határozati javaslat  a  bizottság számára: 

 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság, Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság, Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság, va-

 

lamint  a  Városüzemeltetési Bizottság javasolja  a  Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Országgyűlés a Magyarország  2020.  évi központi költségvetéséről szóló  2019.  évi 
LXXI. törvény  3.  melléklete  (A  helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása» II. Felhalmo-
zási célú támogatások fejezetének  18.  pontjában  60,0  millió  Ft  összegű költségvetési támo-
gatást biztosított a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
előtti parkoló fejlesztésének támogatására.  A  támogatás felhasználásának részletes szabálya-
iról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot  ad  ki az Önkormányzat 
számára.  A  törvény értelmében a támogatás felhasználásának határideje  2021.  december  31. 

A  támogatás igénybevételéhez az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú adatlap és egyéb 
kapcsolódó dokumentumok (elkészült létesítmény üzemeltetésére, üzemeltetési költségekre 
vonatkozó nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. 
(XII.  31.) Korn.  rendelet  75.  §  (2)  bekezdés i) pontja alapján) benyújtása szükséges. 
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A  Semmelweis Egyetem  II.  számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló  a  Lu-
dovika  tér  (36178  hrsz) része,  a  tér  a  Fővárosi Önkormányzat tulajdonában  van. A  parkoló 
egyidejűleg szervízútként egyirányú  is  működik  a  Korányi Sándor utca felől az Üllői útra 
történő jobbra kis ívben kanyarodóknak.  A  parkoltatást  a  területen  a  Józsefvárosi Gazdálko-
dási Központ Zrt. Parkolási Igazgatósága végzi  a  Fővárosi Önkormányzattal kötött megálla-
podás alapján.  A  szervízút mellett  a  Klinikák felőli oldalon, szabályosan felfestett parkoló-
ban, menetiránnyal párhuzamos parkolás  a  megengedett.  A  tér felőli oldalon táblával kijelöl-
ten,  de  nem kialakított parkolóban, hanem útszegélyen felállva  a  járdán és  a  kavicsos terüle-
ten történik  a  parkolás. Ennek  a  racionalizálása, szabályos kialakítása lenne  a  célja  a  fejlesz-
tési támogatás igénybevételének, megvizsgálva  a  faültetés, illetve  a II.  számú Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika főbejárata előtti részen kerékpár-tároló elhelyezésének lehetőségét 
is.  Közvetlenül az Üllői úti csomópontban áll Horvay János 1942-ben készült 'Orvosok hősi 
emléke' című mészkő szobra, melynek gyalogos megközelíthetőségét és  a  csomópont belát-
hatóságát  a  parkolás ésszerűsítésével biztosítani kell. 

A  támogatás megérkezése után,  a  kivitelezés előtt terveztetni szükséges, illetve útépítési 
engedélyezési eljárást  is le  kell folytatni, melynek során  a  Fővárosi Önkormányzat tulajdo-
nosi hozzájárulását  is be  kell szerezni. Ezen túlmenően  a  Fővárosi Önkormányzattal kötött 
parkolási üzemeltetési szerződés szerint,  a  fővárosi területen bármilyen fejlesztést  a  Fővá-
rossal kötött külön megállapodás alapján végezhet az Önkormányzat. Tekintettel arra, hogy 
még terveztetni  is  kell,  a 2021.  év végi megvalósítás  a  reális. 

A 45/2020.01.27.)  számú határozatában  a  Ludovika  tér ezen részének Hugonnai Vilma térre 
való átnevezését javasolta  a  Tisztelt Képviselő-testület  a  Fővárosi Önkormányzat részére. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Képviselő-testület jogosult dönteni a támogatás befogadásáról, illetve felhatalmazni a 
polgármestert az adatlap és az egyéb kapcsolódó dokumentumok aláírására. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti 
parkoló fejlesztése érdekében biztosított  60  millió  Ft  költségvetési támogatás befogadása. 

Előzetes költségbecslés alapján a támogatási összeg további forrás biztosítása nélkül is ele-
gendő lesz. Ettől függetlenül az igénybevételi adatlapon nyilatkozni kell, hogy amennyiben 
a tevékenység a támogatás összegén felül többletköltséggel jár, úgy annak fedezete saját 
forrásként rendelkezésre áll.  A  Tervező figyelmét fel fogjuk hívni arra, hogy olyan megol-
dást alkalmazzon, ami a rendelkezésre álló keretösszegből megvalósítható. 

A  Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási üzemeltetési szerződés szerint, a fővárosi terü-
leten bármilyen fejlesztést a Fővárossal kötött külön megállapodás alapján végezhet az 
Önkormányzat, ezért a terveztetésre irányuló beszerzési eljárás megindítása előtt még ezt a 
megállapodást is meg kell kötni.  A  parkolást a Józsefvárosi Önkormányzat fogja továbbra is 
üzemeltetni, a kötelező fenntartási időszak  5  év. Tekintettel arra, hogy a fejlesztendő terüle-
ten jelenleg is van parkoltatás, a bevétel a fővárosé, az üzemeltetési költségeket a Főváros 
megtéríti az Önkormányzat részére. 

IV. Jogszabályi környezet 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rende-
let  75.  §  (2)  bekezdés i) pontja alapján:  A  kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kér-
ni arra vonatkozóan, hogy az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és mi-
lyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása,  ha 
a támogatott tevékenység beruházás, és a költségvetési támogatás kedvezményezettje az 
államháztartás alrendszereibe tartozó szervezet. 
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A  döntés végrehajtás végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda, Józsefvárosi 
Gazdálkodási  K- 0  

(1? -04 

Budapest, 2021.  márciu 

Rádai Dániel 
alpolgármester 

Melléklet:  1.  sz. melléklet: Adatlap a támogatás igénybevételéhez 
2.  sz. melléklet: Nyilatkozat az elkészült létesítmény üzemeltetésére vonatkozóan 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
..../2020.(H1.26.)  határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I. a  Semmelweis Egyetem  II.  számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló 
fejlesztésének támogatásával összefüggésben  a  Magyarország  2020.  évi központi 
költségvetéséről szóló  2019.  évi LXXI. törvény  3.  melléklete  (A  helyi önkormány-
zatok kiegészítő támogatásai)  II.  Felhalmozási célú támogatások fejezetének  18. 
pontjában biztosított  60.000,0  e  Ft  összegű támogatást befogadja. 

2. az L pont szerinti támogatást  a  Ludovika  ter (36178  hrsz) Semmelweis Egyetem  II. 
számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló része felújítására használja 
fel. 

3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a támogatás igénybevételéhez szükséges doku-
mentumok aláírására,  es  az esetleges hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére. 

4. a  2.  pont szerinti területet parkolóként legalább  5  évig fenntartja, ennek érdekében a 
tér fenntartására eddig fordított fedezetet továbbra is biztosítja. 

S. felkéri a polgármestert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet  75.  §  (2)  bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozat 
kiadására. 

6.  felkéri a polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzattal kössön külön megállapo-
dást a támogatás  2.  pont szerinti felhasználásáról, hogy a fejlesztés megvalósítható 
legyen. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  március  31. 

Tö yességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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Igénylésazonosító 477 199 

ADATLAP 

egyedi költségvetési támogatás igénybevételéhez 

I.1 A  döntés száma: Magyarország  2020.  évi központi költségvetéséről szóló  2019. 
évi LXXI. törvény  3.  melléklet II.  18.  pontja 

1.2 A  Korm. határozat/költségvetési törvény 
által megjelölt feladat elnevezése: 

 

Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika előtti parkoló fejlesztése 

1.3 A  támogatás összege  (Ft): 60 000 000 

It A  TÁMOGATOTT ÖNKORMÁNYZAT ADATAI: 

11. 1. Önkormányzat neve: Budapest  VIII. Kerület Önkormányzata 

11.2. Önkormányzat címe: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

11.3. Kapcsolattartó neve: Péterffy Marton 

11.4. Kapcsolattartó telefonszáma (körzetszámmal): 06-1/45-92-525 

11.5. Kapcsolattartó  e-mail  címe: foepitesz@jozsefvaros.hu 

III.  A  TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK: 

111.1. A  támogatásból megvalósítandó (rész)feladat a Budapest VIII. kerület,  Ludovika tér  (3617,8  htsz) 
Szülészeti  es  Nőgyógyászati Semmelweis Egyetem  II.  számú 

Klinika előtti parkoló része felújítása 

111.2 A  feladathoz kapcsolódó kiadási tételek felsorolása összeggel: 

 

No. Kiadási tétel megnevezése Támogatási összeg  (Ft) 

 

1. tervezés 2 000 000 

2. kivitelezés 57 000 000 

3. műszaki ellenőrzés I 000 000 

4. 

  

0 

5. 

  

0 

6. 

  

0 

7. 

  

0 

8. 

  

0 

9. 

  

0 

10. 

  

0 

Összesen 60 000 000 

111.3.  Fejlesztés esetén  a  megvalósítás helyszínének megnevezése és helyrajzi száma, címe: 

 

A  táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik... 
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IV. 6.  Ávr.  75.  §  (2)  bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt nyilatkozatok: 

A  Támogatott a Jelen Adatlap aláírásával nyilatkozik arról, hogy 

[X] a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek 
[X]  b)  nem áll adósságrendezési eljárás alatt 
[X]  c)  amennyiben a tevékenység a támogatás összegén felül többletköltséggel jár, úgy annak fedezete saját 
forrásként rendelkezésre áll 
[X]  d)  megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 
[X] e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, mely a költségvetési támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja. 
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No. Érinett ingatlan, közterület 
megnevezése Cím Helyrajzi szám 

I. Ludovika  tér Budapest  VIII. kerület, 
Ludovika  tér (36178) 

111.4. A  feladat részletes szöveges bemutatása: 

A  Semmelweis Egyetem 
része,  a  tér  a  Fővárosi 
Korányi Sándor utca 
Józsefvárosi Gazdálkodási 
megállapodás alapján. 
párhuzamos parkolás 
útszegélyen felállva 
kialakítása lenne  a  célja 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Közvetlenül az üllői 
szobra, melynek gyalogos 
kell. 

II.  számú Szülészeti és Nőgyógyászati 
Önkormányzat tulajdonában  van. 

felől az üllői útra történő jobbra 
Központ Zrt. Parkolási Igazgatósága 

A  szervízút mellett  a  Klinikák 
a  megengedett.  A  tér felőli oldalon 

a  járdán és  a  kavicsos területen történik 
a  fejlesz-tési támogatás igénybevételének, 

Klinika főbejárata előtti 

Klinika előtti parkoló  a  Ludovika  tér  (36178  hrsz) 
A  parkoló egyidejűleg szervízútként egyirányú  is  működik  a 

kis ívben kanyarodóknak.  A.  parkoltatást  a  területen  a 
végzi  a  Fővárosi Önkormányzattal kötött 

felőli oldalon, szabályosan felfestett parkolóban, menetiránnyal 
táblával kijelölten,  de  nem kialakított parkolóban, hanem 

a  parkolás. Ennek  a  racionalizálása, szabályos 
megvizsgálva  a  faültetés, illetve  a II.  számú 

részen kerékpár-tároló elhelyezésének lehetőségét  is. 
1942-ben készült 'Orvosok hősi emléke' című mészkő 

belát-hatóságát  a  parkolás ésszerűsítésével biztosítani 
úti csomópontban áll Horvay  Janos 

megközelíthetőségét és  a  csomópont 

111.5.  Kiadási tételek mindösszesen  (Ft): 60 000 000 

IV.  NYILATKOZATOK 

IV.]. A  támogatott tevékenység hatósági engedélyköteles? Igen hatósági engedélyköteles 

IV.2. A  szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik-e? 

 

IV.3. Az érintett hatósági engedélyköteles tevékenységre vonatkozó részletes adatok: 

No. 
Engedélyköteles 
tevékenység 
megnevezése: 

Hatósági engedély 
vagy engedély iránti 
kérelem száma: 

Hatósági engedély vagy 
engedély iránti kérelem 
benyújtásának kelte: 

Jogerőre 
emelkedés 
időpontja: 

Érintett 
ingatlan(ok) 
címe: 

Érintett 
' 
mg ) atlan(ok 

' helyrajzi 
száma: 

I. útépítés 

     

IV.4. A  támogatott tevékenység kapcsán ÁFA levonási jog az Önkormányzatot megilleti? nem 

 

IV.5. Mely támogatott tevékenység kapcsán illeti meg az Önkormányzatot az ÁFA levonási jog? 

 

No. Résztevékenyég (kiadási tétel) megnevezése Támogatási összeg:  (Ft) 

1. 

  

0 

2. 

  

0 

3. 

  

0 

4. 

  

0 

5. 

  

0 

Összesen: 
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Dátum: 

P.H. 

polgármester jegyző 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
r 0  GÄRMESTER 

Iktatószám:  26-...../.../2020 
Ügyintéző: Iványi Gyöngyvér 
Telefon:  45-92-279 
e-mail:  foepitesz@jozsefvaros.hu 

Tárgv:  nyilatkozat támogatói okirat kiadásához 

Nyilatkozat 

Alulírott Pikó András polgármester, a Magyarország  2020.  évi központi költségvetéséről 

szóló  2019.  évi LXXI. törvény  3.  melléklet II.  18.  pontja alapján kedvezményezett  Budapest 

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló  368/2011  (XII.31.) Korm. rendelet  75.§ (1)  bekezdés i) pontja 

alapján nyilatkozom, hogy a támogatásból felújításra kerülő Semmelweis Egyetem II. számú 

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkolót a fenntartási időszak alatt üzemeltetem, 

az üzemeltetési költség várhatóan évente  Ft,  melynek fedezete az Önkormányzat 

költségvetésében biztosított. 

Budapest, 2020.  

Tisztelettel: 

Pikó  Andras 
polgármester 

1082 Budapest.  Baross  u. 63-67  Telefon:  06 1 459 2100 • E-mail: polgarmes-ter@jozsefvaros.  hu  • www.jozsefvaros.  hu 

JöserliV , 
pro

 IDŐ SBARÁT 
ÖNKORMÁNYZAT 
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