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Hatarozati iavaslat a Bizottsag szamara: -

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
1. A koronavirus-vilagjarvany kovetkezmenyei Magyarorszag egeszet erintik, az orszaggyules 

tobb olyan intezkedest hozott, amelynek a celja az orszagot erinto gazdasagi nehezsegek le- 
kiizdese. ennek kereteben ugyanakkor a magyarorszagi onkormanyzatokat korabban nem la- 
tott hatranyok ertek.

A 2020-21-es evek soran hozott jarvanyugyi kormanyzati intezkedesek nem tettek lehetove 
peldaul az adomertek emeleset a 2021-es adoevben, ugyanakkor jelentos bevetelkiesest oko- 
zott tobbek kozott pL a gepjarmuado-reszesedes kormanyzati elvetele, a reklamhordozokra 

• kivetett epitmenyado eltorlese, a kozteruleti parkolas veszelyhelyzeti ingyenesse tetele, az 
idegenforgalmi ado reszbeni kiesese, az ado,- es egyeb helyi dijak megallapitasanak, emele- 
senek tilalma, koztiik a kozterulet hasznalati dijak megallapitasa, emelese.

2. Az e-rollerek hasznalata Budapesten is egyre inkabb elterjedd altemativ kozlekedesi forma. 
Elterjedese es sikere annak is koszonheto, hogy egyre tobben szeretnenek helyben kbmyezet- 
kimelo modon kozlekedni, elkerulni a szunni nem akard dugokat, mentesulni a parkolasi gon- 



doktol, es tisztabb levegoju, elhetobb varosban lakni. Novekvo nepszerusege mellett azonban 
nem elhanyagolhatok az amyoldalak sem. Hosszu evek ota megoldatlan, szemmel is jol latha- 
to kozteriileti konfliktusok alakulnak ki elsosorban a megosztott e-rollerek hasznalataval, el- 
helyezesevel kapcsolatban. Ezek a helyzetek latvanynak sem epp tetszetosek, ezen felul pedig 
sok kellemetlenseget, akadalyt, sot veszelyt jelentenek fokent a gyalogosan kozlekedok sza- 
mara.
A megosztott e-rollerek kozteriileti elhelyezese a keriiletben kulonbozo mikromobilitasi esz- 
kozok - elsosorban kerekpar - tarolasara hasznalatos un. mikromobilitasi pontokon (MMP) 
valosulhat meg, ezen mikromobilitasi pontok kialakitasanak kbltsegeire 15.000.000 Ft ossze- 
gu fedezetet biztositott a kepviseld-testulet a 494/2021. (VII. 22.) sz. hatarozataban, mely 
alapjan megkezdodott a mikromobilitasi pontok kialakitasa (kiegeszitve a korabban uj kerek- 
partarolok letesitesere elkulbnitett 4.000.000 Ft-tal, igy a programba eddig 19.000.000 Ft-ot 
fektetett az onkormanyzat).

Tekintettel arra, hogy a megosztott e-rollerek es mas megosztott mikromobilitasi eszkozdk 
hasznalata tekinteteben az onkormanyzatok szabalyozasi lehetosege elsodlegesen a kozteriilet 
hasznalat targykorere terjed ki, a Fovarosi Onkormanyzat egyuttmiikodest kezdemenyezett a 
keriileti onkormanyzatokkal ezen jannuvek kozteriileti kihelyezesevel osszefiiggd szabaly- 
rendszer osszehangolasa erdekeben. A megosztott mikromobilitasi szolgaltatasokkal kapcso- 
latos, magasabb szintu jogszabalyi keretek altal meghatarozott egyseges elvek szerinti rend- 
szer kialakitasat egy, a Fovarosi Onkormanyzat es a keriiletek kozotti egyUttmukodesi megal- 
lapodas utjan javasolt megkezdeni, amely az erintett onkormanyzatok egyuttmukodeset es - 
viszonylag reszletesen - a valamennyi onkormanyzat altal sajat hataskorben elfogadando es 
kialakitando szabalyozas kozos elveit, kozosen egyeztetett koncepcionalis minimumat tartal- 
mazza.

A Fovarosi Kozgyules 1852/2021. (XII. 15.) szamu Fov. Kgy. hatarozataval ugy dontott hogy 
egyetert a megosztott mikromobilitasi eszkozdk hasznalatanak kozteriilet hasznalat targykor- 
eben torteno, a Fovarosi Onkormanyzat es az erintett keriileti onkormanyzatok minel szele- 
sebb kore kozott egyeztetett egyseges elvekre eptilo szabalyozasaval, es ennek kulcseleme- 
kent a mikromobilitasi pontok kijelolesevel letrejovo halozat szuksegessegevel.

A Fovarosi Kozgyules 1853/2021. ( XII.15.) szamu Fov. Kgy. hatarozataval jovahagyta a 
Fovarosi Onkormanyzat es a keriiletek kozotti egyiittmukodes alapjait es a kolcsonzesi celu 
mikromobilitasi eszkozdk kozteriilet hasznalatara vonatkozd szabalyozas alapveto elveit rog- 
zito egyuttmiikodesi megallapodas megkoteset Budapest Fdvaros I. Keriilet Budavari Onkor- 
manyzattal, Budapest Fdvaros II. Keriileti Onkormanyzattal, Budapest Fdvaros III. Keriilet, 
Obuda-Bekasmegyer Onkormanyzattal, Belvaros Lipotvaros Budapest V. Keriilet Onkor- 
manyzataval, Budapest Fdvaros VI. Keriilet Terezvaros Onkormanyzataval, Budapest Fdvaros 
VII. Keriilet Erzsebetvaros Onkormanyzataval, Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzattal, Budapest Fdvaros IX. Keriilet Ferencvaros Onkormanyzataval, Budapest 
Fdvaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzataval, Budapest Fdvaros XIII. Keriileti Onkor
manyzattal es Budapest Fdvaros XIV. Keriilet Zuglo Onkormanyzataval.

Fentiek alapjan javasolt es indokolt a megosztott mikromobilitasi jannuvek kozteriileti kihe- 
lyezesenek helyi rendeleti szintu szabalyozasa, amelynek fo celja a keriilet kozteriiletein jelen 
levo rendezetlen helyzet megoldasa es az egyik lenyeges eleme a kozteriilet hasznalat dijanak 
a megallapitasa. A veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti szabalyokrol szdlo 2021. evi XCIX. 
torveny (tovabbiakban: Veszelyhelyzeti tv.) jelenlegi rendelkezese alapjan azonban 2022. 
junius 30. napjaig nines lehetoseg uj onkormanyzati dij bevezetesere, megallapitasara.
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A veszelyhelyzettel bsszefuggb atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny (tovab- 
biakban: Veszelyhelyzeti tv.) 147. §-a hatarozza meg a helyi dijak emelesevel, uj dij megalla- 
pitasaval kapcsolatos korlatozasokat, az alabbiak szerint:
147. § (1) A koronavirus-vildgjdrvdny nemzetgazdasdgot erinto hatdsdnak enyhitese erdeke
ben sziikseges gazdasdgi intezkedesrol szolo 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a tovabbi- 
akban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatalybalepesenek napjatol 2022. junius 30. nap- 
jdig-a (3) es (4) bekezdesben foglaltkivetellel:
a) a helyi onkormanyzat,
b) a helyi onkormanyzat altalfenntartott
ba) kbltsegvetesi szerv,
bb) nonprofit szervezet,
be) egyeb szervezet,
c) a helyi onkormanyzat tobbsegi tulajdoni reszesedesevel mukodo gazdasdgi tdrsasdg,
d) a helyi onkormanyzat tobbsegi tulajdoni reszesedesevel mukodo gazdasdgi tdrsasdg altal 
alapitott gazdasdgi tdrsasdg,
e) a kepviseld-testulet feladatkorebe tartozd kozszolgdltatds elldtdsdra szerzodessel rendelke- 
zd, apolgdri perrendtartasrol szolo torveny szeririti gazddlkodo szervezet
altal nyujtott szolgdltatdsert, vegzett tevekenysegeert megdllapitott dij, az onkormanyzati va- 
gyonnal vald gazddlkodds kereteben felmerulo dij, illetve egyeb dijfizetesi kotelezettseg (a 
tovdbbiakban egyiltt: dij) merteke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon dijnak a 603/2020. 
(XII. 18.) Korm. rendelet hatdlybalepeset megelozo napon hatalyos es alkalmazando merteke.
(2) Az (1) bekezdes szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatalybalepesenek 
napjatol mar megdllapitott uj dijat nem vezethet be, 2022. junius 30. napjaig uj dijat nem 
allapithat meg, meglevo dijat uj kotelezetti korre nem terjeszthet ki.
(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdesben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a 
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatalybalepese elott - legaldbb keteves idotartamra vagy 
hatdrozatlan iddre - megkotott szerzodesilkben szamszeriisitheto modon meghatdroztdk a dij- 
emeles merteket az (1) bekezdes szerinti idoszak vonatkozdsaban.
(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdesben foglaltakat abban az esetben, ha a dijemeles mer
teket a dijfizetesi kotelezettseget eloiro jogszabdly 2020. oktober 31. napjaig szdmszerusithetd 
modon meghatdrozta.
(5) A (2) bekezdest a helyi onkormanyzati tulajdonban, illetve vagyonkezelesben allo, 2020. 
november 4. napjdn vagy ezt kovetoen letesitett parkoldkra vonatkozd parkoldsi dij tekintete- 
ben nem kell alkalmazni.

Aimak erdekeben, hogy az onkormanyzat a dijmegallapftasi jogaval elni tudjon, javaslom, 
hogy a kepviselo-testulet az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes j) pontjaban foglalt felhatal- 
mazas alapjan kezdemenyezze Magyarorszag Kormanyanal a Veszelyhelyzeti tv. 147. §-anak 
modositasat annak erdekeben, hogy a helyi onkormanyzat kozteriilet hasznalat eseten uj dijat 
vezethessen be, allapithasson meg iddbeli korlatozas nelkul.

II. A beterjesztes indoka:
A Veszelyhelyzeti tv. modositasanak kezdemenyezese annak erdekeben, hogy az bnkormany- 
zat dijmegallapitasi jogkore ne legyen korlatozva.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a Veszelyhelyzeti tv. modositasanak kezdemenyezese. Amennyiben az orszag- 
gyules ugy modositja a torvenyt, hogy annak kovetkezteben az onkormanyzat dijmegallapitasi 
joggal rendelkezik, ugy az onkormanyzat tobbletbevetelhez juthat.
Jelen eloterjesztes penziigyi fedezetet nem igenyel.



IV. Jogszabalyi kbrnyezet
Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdese alapjan A helyi onkormanyzat a helyi kozugyek intezese 
koreben torveny keretei kozott:
j) a feladat- es hataskorrel rendelkezd szervtol tajekoztatast kerhet, dontest kezdemenyezhet, 
velemenyt nyilvanithat.

Kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

HATAROZATI JAVASLAT

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
.../2022. (........ ) szamu hatarozata

a veszelyhelyzettel osszefiiggo atmeneti szabalyokrol szold 2021. evi XCIX. torveny 
147. § (2) bekezdese modositasanak kedvezmenyezeserol a Kormany reszere

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes j) pontjaban biztositott felhatalmazas alapjan kezde- 
menyezi a Kormanynal a veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi 
XCIX. torveny 147. § (2) bekezdesenek modositasat annak erdekeben, hogy a helyi onkor- 
manyzat kdzteriilet hasznalat eseten uj dijat vezethessen be, allapfthasson meg idobeli korla- 
tozas nelkiil.

2. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti kezdemenyezes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont eseteben 2022. januar 20., 2. pont eseteben 2022. januar 25.

A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jogi Iroda, Polgarmesteri Kabinet

Budapest, 2022. januar

dnkormanyzati kepviseld
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