
Előterjesztés 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

  

  

Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2020.  július  16.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a  30/2010.  (VI.4.) Fővárosi Közgyűlési rendeletnek a VIII. kerületi várakozási 
övezetek díjtételeinek módosítására 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI 
KÉSZÍTETTE: MAGYAR BALÁZS PARKOLÁSI-IGAZGATÓ

 

PÉNZÜGYI FEDEZETET FEDEZETET  NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: ?a,,,....,  

JOGI KONTROLL: 9-w , 124.-\̀  Cr - --------, 
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

KÖZPONT ZRT. 

DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

CZUKKERNÉ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi: 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  is Esélyegyenlőségi 
véleményezi: 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi: 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi: 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

X 

Bizottság - 

- 

X 
Bizottság véleményezi: _ 

_ 
véleményezi: 

Vagyongazdálkodási  es  Közterület-
előterjesztés megtárgyalását. 

A  Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság, valamint a Tulajdonosi, 
hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás is döntés tartalmának részletes ismertetése 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  23.  §  (5) 
bekezdésének  3.  pontja értelmében a kerületi önkormányzat kötelezően ellátandó a parkolás-
üzemeltetés,. Az önkormányzat a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátásával a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt-t (továbbiakban: JGK Zrt.) bízta meg. 

A  JGK Zrt. feladatai közé tartozik a parkolási szokások figyelemmel kísérése és az esetleges 
parkolási feszültségek kezelése, ezért a parkolási-gazdálkodás eredményessége érdekében 
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Budapest  főváros közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás duáról és az 
üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló  30/2010.  (VI.  4.)  Főv. 
Kgy. rendelet  2.  melléklet szerint: 

4. dutételii területek  (265,-  Ft/óra, 
munkanapokon  8:00-18:00  között) 

A  Rákóczi út-Baross tér-Kerepesi út-Lóvásár 
utca-Mosonyi utca-Festetics György utca-
Fiumei út-Orczy tér-Orczy út-Nagyvárad tér-
Üllői út-József körút által határolt terület, 
beleértve - a József körút kivételével - a 
határoló utakat és tereket, valamint a Lóvásár 
utcát. 

5. dijtételű területek  (175,-  Ft/óra, 
munkanapokon  8:00-18:00  között) 

Az Orczy tér-Orczy út-Nagyvárad tér-Üllői út-
Könyves Kálmán körút-Hungária körút-
Kerepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca-Fiumei 
út által határolt terület, valamint a határoló 
utak közül az Üllői út, a Könyves Kálmán 
körút, a Hungária körút és a Kerepesi út. 

Budapest  főváros közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás  (Nardi  és az 
üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló  30/2010. (V14.) 
Főv.Kgy. rendelet  2.  mellékletének módosítási 
javaslata: 

3. dütételű területek  (350,-  Ft/óra, 
munkanapokon  8:00-18:00  között 

A  Rákóczi út-Baross tér-Kerepesi út-Lóvásár 
utca-Mosonyi utca-Festetics György utca-
Fiumei út-Orczy tér-Orczy út-Nagyvárad tér-
Üllői út-József körút által határolt terület, 
beleértve - a József körút kivételével - a 
határoló utakat és tereket, valamint a Lóvásár 
utcát. 

4. dUtételű területek  (265,-  Ft/óra, 
munkanapokon  8:00-18:00  között) 

Az Orczy tér-Orczy út-Nagyvárad tér-Üllői út-
Könyves Kálmán körút-Hungária körút-
Kerepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca-Fiumei 
út által határolt terület, valamint a határoló 
utak közül az Üllői út, a Könyves Kálmán 
körút, a Hungária körút és a Kerepesi út. 

folyamatosan vizsgálja és méri Józsefváros területén várakozási igényeket, kiemelt figyelmet 
fordítva a pakolóhely ellátottságra. 

A  parkolóhelyek iránti kereslet-kínálat egyensúlyának beállítása, valamint a tarifális parkolás-
szabályozás valós helyzethez való igazításának szükségessége igényli az érintett területeken történő 
tarifa-módosítást.  A  szomszédos kerületekben (Ferencváros, Erzsébetváros, Zugló) már 
megtörténtek a tarifaemelések ezekben a zónákban. 

Fontos szempont, hogy a józsefvárosi parkolási díjtételek igazodjanak a szomszédos kerületek 
parkolási tarifáihoz, így megelőzhető az „átparkolás" más kerületekből.  A  tarifális parkolás-
szabályozással érintett területen a kerületi lakók kedvezőbb helyzetbe hozása, valamint a parkolás. 
gazdálkodási rendszer hatékonyabb üzemeltetése érdekében az alábbi parkolási díjtétel módosítások 
javasoltak. 

Az előterjesztés mellékletét képező térképkivonat tartalmazza a fenti javaslat szerinti területeket és 
a javaslat szerinti díjtételeket. 

II.  A  beterjesztés indoka 
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A  Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a javaslattétel a Fővárosi Önkormányzat felé a várakozási 
övezetek díjtételeire vonatkozóan. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

Fontos szempont, hogy a józsefvárosi parkolási díjtételek igazodjanak a szomszédos kerületek 
parkolási tarifáihoz, így megelőzhető az „átparkolás" más kerületekből.  A  tarifális parkolás-
szabályozással érintett területen a kerületi lakók kedvezőbb helyzetbe hozása, valamint a parkolás. 
gazdálkodási rendszer hatékonyabb üzemeltetése érdekében a fent megjelölt parkolási díjtétel 
módosítások javasoltak. 

A  díjtételek módosításával érintett területen, a  2020.  évben tervezetten  30  millió forint bevétel 
növekedés várható, mely összeg egyrészt függ a díjmódosítások időpontjának bevezetésének 
időpontjától, másrészt a parkolási szokásoktól.  A  bevétel fővárosi területeken (működési költségek 
levonása után) a fővárosi önkormányzatot illeti meg.  A  józsefvárosi területeken beszedett parkolási 
díj egésze pedig a Józsefvárosi Önkormányzatot illeti meg. Az elszámolás havonta történik meg.  A 
kiadások ennek tekintetében nem változnak. 

IV. Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
23.  §  (5)  bekezdés  3.  pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen a parkolás-
üzemeltetés. 

A 23.  §  (4)  bekezdés  10.  pont értelmében a Fővárosi önkormányzat a parkolás feltételrendszerének a 
kialakításáért tartozik felelősséggel. 

A  Mötv  107.  §- a alapján a helyi önkormányzatot — törvényben meghatározott eltérésekkel — 
megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, 
terhelik.  A  tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. 

A  várakozási övezetek díjtételeinek módosítása érdekében szükséges kezdeményezni a  Budapest 
Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló  30/2010.  (VI.4.) Fővárosi 
Közgyűlési rendelet módosítását a határozati javaslatnak megfelelően, majd ezt követően, 
amennyiben a Fővárosi Közgyűlés támogatja a módosítás elfogadását, a Józsefváros közigazgatási 
területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló  26/2010.  (VI.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról is dönteni szükséges a Fővárosi Közgyűlés támogató 
elfogadását követő  8  napon belül. 

A  Mötv.  41.  §  (3)  bekezdése szerint önkormányzati döntést a képviselő-testület hozhat. 

Melléklet: térkép kivonat 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  ..../2020. 
(VII.16.) számú határozata 

a  30/2010.  (VI.4.) Fővárosi Közgyűlési rendeletnek a VIII. kerületi várakozási övezetek 
díjtételeinek módosítására 

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

I. elfogadja, a  Budapest  főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egysé-

 

ges kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
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szabályozásáról szóló  30/2010.  (VI.  4.)  Főv. Kgy. rendelet  2.  melléklete módosításának kez-
deményezésére vonatkozó javaslatot, mely alapján 

a)4.  díjtételű terület  3.  díjtételű területté minősüljön  (350,-  Ft/óra, munkanapokon  8:00-18:00 
között) 

A  Rákóczi út-Baross tér-Kerepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca-Festetics György utca-
Fiumei út-Orczy tér-Orczy út-Nagyvárad tér-Üllői út-József körút által határolt terület, 
beleértve - a József körút kivételével - a határoló utakat és tereket, valamint a Lóvásár utcát. 

b) 5.  díjtételű terület  4.  díjtételű területté minősüljön  (265,-  Ft/óra, munkanapokon  8:00-18:00 
között) 

Az Orczy tér-Orczy út-Nagyvárad tér-Üllői út-Könyves Kálmán körút-Hungária körút-
Kerepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca-Fiumei út által határolt terület, valamint a határoló 
utak közül az Üllői út, a Könyves  Kalman  körút, a Hungária körút és a Kerepesi út, 
vonatkozásában 

2. a határozat  1.  pontja alapján felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a  Budapest  főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló  30/2010.  (VI.  4.)  Föv. 
Kgy. rendelet módosítását. 

Felelős: polgármester 

Határidő:  2020.  július  16-t  követő  8  nap 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváro az álkodási Központ Zrt. 

Budapest, 2020.  július  08. 

Pikó  Andras 
polgármester 

Törviyességi ellenőrzés: 

Czukkerné Dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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2.  számú melléklet 

4.  díjtétel (265Ft/óra) 

Kerepesi út 

Salgótarjáni  in 



2.  számú melléklet 
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