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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármestere számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

Tárgy: Javaslat kizárólagos várakozóhely kijelölésével és díjmentességével kapcsolatos
döntések meghozatalára
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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Képviselő-testület (a határozati javaslat 1. pontja tekintetében)
Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Az Oltalom Karitatív Egyesület kérelmet nyújtott be (1. melléklet) a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) azzal kapcsolatban, hogy a Budapest
VIII. kerület, Dankó u. 9. szám alatt található épületük utcai homlokzata előtt engedélyezze kizárólagos várakozóhelyek kijelölését és annak díjmentességét. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott közterület
az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében van, a kizárólagos parkolók kijelölése a Budapest Főváros Közgyűlésének 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.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) 36-37. §-a alapján az
Önkormányzat egyetértésével lehetséges. A végső hozzájárulást és a forgalomtechnikai kijelölést a
Tisztelt Képviselő-testület döntésének ismeretében a forgalomtechnikai kezelő a Budapest Közút Zrt.
adja meg. A Budapest Közút Zrt. 2 db kizárólagos parkoló kijelölését javasolja a hét minden napján 0

órától 24 óráig.

Az Oltalom Karitatív Egyesület működési engedélye alapján (2. melléklet) a Dankó u. 9 szám alatti
telephelyén 24 ágyas krónikus belgyógyászati osztály működik, mely alapján egyrészt az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet (a továbbiakban: KM rendelet) mellékletét képező Forgalomszabályozási műszaki szabályzat IX. fejezet
35.8. b) pontja apján jogosult kizárólagos parkoló igénylésére, másrészt a Főv. Kgy. rendelet 37. § (5)
bekezdése alapján jogosult díjmentességre.
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II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában beérkezett kérelmek elbírálásához szükséges önkormányzati döntés meghozatala, amelyre az SZMSZ szerint — a határozati javaslat 1. pontja tekintetében — a Képviselő-testület —
a határozati javaslat 2. és 3. pontja tekintetében — a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság rendelkezik
hatáskörrel.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja: Az Oltalom Karitatív Egyesület működésének segítése,

A döntés pénzügyi hatása: A megváltási díj ezen a területen, a Budapest főváros közigazgatási területén a Főv. Kgy. rendelet 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján bruttó 662.500 Ft/várakozóhely/év [265
Ft/óra (parkolási óradíj) ! 10 óra (napi díjfizetési időszak) " 250). Ez azt jelenti, hogy amennyiben a
Bizottság hozzájárul a díjmentességhez az Önkormányzat összesen bruttó 1.325.000 Ft bevételtől esik
el évente
IV. Jogszabályi környezet

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.
A katasztrófavédelemrői és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIIL törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

Az Oltalom Karitatív Egyesület a KM rendelet mellékletét képező Forgalomszabályozási műszaki
szabályzat IX. fejezet 35.8. b) pontja apján jogosultak a kizárólagos parkoló használatára.
Tekintettel arra, hogy a hivatkozott közterületek a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében vannak, a Főv. Kgy. rendelet 36-37. §-a alapján díjfizetési kötelezettség keletkezik, azonban
lehetőség van a 37. § (5) bekezdés alapján díjmentességet biztosítani.
36. § (1) Kizárólagos használatú várakozóhelyek kérelemre külön jogszabályban meghatározott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, legfeljebb azok homlokzatának hosszában jelölhetőek ki.
(2) A kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítésére szóló hozzájárulást a tulajdonos önkormányzat egyetértése alapján az út forgalomtechnikai kezelője adja ki.
37. § (1) A védett övezetben és a várakozási övezetben létesített kizárólagos használatú várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulajdonos önkormányzat részére — az (5) bekezdésben meghatározott
kivételekkel — várakozási megváltási díjat köteles fizetni az alábbiak szerint:
a) a védett övezetekben lévő kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként a védett övezeti alapdíj kettőezer-ötszázszorosa;
b) a várakozási övezetben a kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként az adott területre érvényes egyórai várakozási díj és a kizárólagos használatú várakozóhely
napi üzemidő szorzatának kettőszázötvenszerese.
(2) Év közbeni létesítés esetén időarányos várakozási megváltási díjat kell fizetni. Év közbeni megszüntetés esetén az időarányos várakozási megváltási díjat a tulajdonos önkormányzat köteles vissza-

fizetni
(3) Amennyiben

a kedvezményezett a várakozási megváltási díjat az előírt határidőig a tulajdonos

önkormányzat vagy a parkolásüzemeltető részére nem fizeti meg, úgy őt a várakozási megváltási díj
megfizetésére fel kell szólítani. Ha a tartozás a felszólítást követő 30. napon is fennáll, a tulajdonos
önkormányzat kezdeményezi a kizárólagos használatú várakozóhelyek megszüntetését.
(4) Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos használat kártalanítási kötelezettség keletkezése
nélkül a szükséges mértékig korlátozható.
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(5)A humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek közül azon fekvőbeteg-ellátó intézmények,
amelyeknek csak egy utcai fontra nyíló bejárata van és gépjármű-várakozásra alkalmas közterületen kívüli területtel egyébként nem rendelkeznek, legfeljebb 4 darab kizárólagos használatú várakozóhelyet díjmentes használatba kaphatnak. A díjmentes használatról a kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő közterületek esetén a kerületi önkormányzat képviselő-testülete, a Fővárosi

Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek esetén - a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva - a főpolgármester dönt, "

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Mellékletek:
1. melléklet: Oltalom Karitatív Egyesület kérelme
2. melléklet: Oltalom Karitatív Egyesület működési engedélye

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testület .../2020. (XII. 17.) számú határozata

Javaslat kizárólagos várakozóhely kijelölésével és díjmentességével kapcsolatos döntések meghozatalára

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a kérelemnek megfelelően egyetért az Oltalom Karitatív Egyesület részére a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 9. szám alatti telephelyének homlokzata előtt a hét minden napján 8 órától 20 óráig
2 db kizárólagos várakozóhely létesítésével.

2.

az 1. pont szerinti kizárólagos várakozóhelyeket 2021. január 01. — 2021. december 31. napjáig
díjmentes használatba adja.

Felelős: polgármester

Határidő: -

végző

szervezeti

Iroda, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ.

Budapest, 2020. december 2.
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Címzett

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÖZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Budapest
Baross utca 63-67
Tárgy: Kérelem kizárólagos használatú várakozóhely díjmentes kijelölésére

dr. Győri Tímea
ügyosztályvezető
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének

Tárgy: Kérelem Oltalom Karitatív Egyesület 1086 Budapest, Dankó u. 9.
Kizárólagos használatú várakozóhely díjmentes kijelölése

Tisztelt Képviselő-testületi

Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról 37.§ (5) bekezdése alapján az Oltalom Karitatív Egyesület humán
egészségügyi feladatai ellátásához szükséges gépjárművei számára jogosult
kizárólagos használatú várakozóhelyeket díjmentes használatba kapni.

AZ Oltalom Karitatív Egyesület humán egészségügyi feladatokat ellátó intézmény ís
ikórház- folyamatos rendelkezésre állással, háziorvosi ellátás, ...), megfetel a
jogszabályi feltételeknek.
Az Oltalom Kórház rendelkezik fekvöbeteg-ellátással, csak egy utcai frontra nyíló
bejárata van és gépjármű-várakozásra alkalmas közterületen kívüli területtel nem

rendelkezik.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a díjmentes várakozóhelyek használatának

döntéséről és további intézkedésről, hogy a hozzájárulást a tulajdonos

önkormányzat egyetértése alapján az út forgalomtechnikai kezelője is kiadhassa.
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eti, készenlét ti remészerben nem vesz részt
Terület ellátásban nem vesz
közreműködöt nezi
sz igénybe
Reszleiési (rendelkezésre állási; idü beri 8 ára

rvezeti egység,

AZDUOSÍtÜ Jat

vezeti egy

zati ellátás (alapeiát

Sza akin ta ME

evez É

TISM96AGA

S zakma kódjaz

E
Ellátás típus: fogorvosi feladat 2

1360

Ellátási forma szén nesi szigálak í

Rendel tési frendelkezésze állási; idő: K.Cs
A tevékenys

- Dr.

HalhaFv fngdolna élE

(ésvulorteg illesék láné (foi

Felyetles

foglaló szervezeti egység,

(RÉ

munkahely megnevezése: Ápulási osztály (20 ágy)

En,

tőn

MEGNEVEZÉSE

Ellátás tip

szakápolás
működési

Szakma kódja

orvexi feladat (b)

EMátási forma; ápokási egység (23)
mengresszívítási szintje -

ryelett, készenléti rerüiszerhnezi Nem vesz ri

bart nert vesz
részt,
Közremüködét nem vesz igénybe
Rentdelési (rer
erésre állási) idő: folyamatos
A tevékenységer végzi: vezető. Dr. Clasz József
Dr. Frankfint

JÖNY:

ára (6 JON

azannzt ója

25Ú$A2301

7305

Az adott szakmát magába foglaló

sze:

miunkáhuly inegnevezése: BETEGSZÁLLÍTÁS
ő sé

igénye szerint:

6 érán belüli,

úrán belüli

maz,

i jdápontra kéri, illet

2 időpontokban történő isznénlődő

gényiő
izénylő,

206

a)
. b)

mentőko
grelkajlás módja szerint;

egyedi
más belegekkei együllés

A szervezeti egység azonosítája:

mentűápolói megfigyelést igénylő

Í3O85T721
206

Szakma kúdja;

ést igénylű

a betegszállítás betegkisérővel

Ász s ( tíresa: alantoká egészségügyi szakképesítéssel

Szakma

(új

kiséreet nem igénylő
Szakma megnevezése: huetegszállítás felügyelet nélkül

Szakma

ZOVBSTTA2

kódja;

4266

ZS0AST7AI
6207

kédjs

ségügyi szakképesítéssel (6
üködési engedély
éváltozó helyszínen végzett szakellátás (16)

Rendelési

(rendelkezésri

Vezető: Dr. Frankfürter Márts
Dr. Iványi Tiborid5

A betegszállítási tevékenységben külzreműküdő: Samaritanus Mentő Kft.

tékhelv: 1125 Budapest, Gyöngyvirág

A betegszállítás
a közrem
ő tulaj
szerződésben foglaitak szerimk
Rendszám

KSU-287

Típus

VWIS

Gyártásiév

2907

ában

épkozsíval végezhető (az együtünüküdés

— Fore. Eng száma —

DA45948

u, 21.)

Száll, Szem.száma

a

ék

ínösítés

MENTÉN

ait dagi

náptt

kittál eme;

FZKTRÜS

Li

unkahely megye

sz: Krúnitus belgyógyászati úsztály (24 ágy]

Szakma megnevezése:
kránikus belgyógyászat
inyedély minösítése:
működösi
engedél
ÉöHdtás típusa; orvosi feladat (ii)

Szakma kódja:

Ellátási forma: krónilems fekvőbeteg - ellátás (27)

Progresszívátá

!

Ügyeéleti, készenléti rendszert ERNE VESZ TÉSZT.
ilet: ellátásban next vész

ésre éllásíi idú: folya malos
4
vezető: Dr. 0
József fŐÜNY;
nkfurter Márta
Dr

2018. április 19.
italom Karitatív

sittet

83)
: 40770

ZH0SCGIHI
HAVY)

ORVOSI

SZOLGÁLAT

iszülőorwosi [ivatai
iktatószám,

TF.

6-4 720
tá Váraljai L.
50/1490, 1160, E/:6

tVúlaszában köztük iktatószámunkni
delvarkozaiőj

HATÁROZAT
áz OMalom Karitatív Egyesület (székhely; 1086 Budapest, Dankó u, 9., egyedi azonosítója:
í01339, a tavábbiakban: Engedélyesi részére - fekvőbeteg szakellátási kapacitást és a hozzátartozó
ellátási területet megbatározó 1F-3816.-20/2012, iktatószámú dőntésemben foglaltakra figyeleminel
- a fekvőbeteg szakellátásra korúbban kiadott 5917-2/2010, számú működési engedélyt hivatalból
eljárva az alábbiak szerint módosítani:

I. Engedélyezem fekvőbeteg szakellátási formában végzett 1, számú mellékletben feltüntetett
szakmák és azokhoz tartózó szolgáltatások ellátását az alábbi telephelyen:
- 1086 Budapest, Dankó u. 9.
A szolgáltató múdosított fekvöbetep egészségügyi
batározatom L. számú melléklete tartalmazza,

szal

snira

vonsikozó

adatokat

jelen

Működési engedélyének jelea határozatomítnal nem érintett része továbbra is hatályban marad,
jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi az 1.
számú mellékle.
gügyi szolgáhatés gyakorlásának általános fehételeiről, valamint a ny
eljárásról szóló 96/2003. (VE 15.) Kormányrendelet által előírt további adatokat.

/ törtalmazza az
si engedélyezési

Határozatom annak közlésével jöogérős.
delen
határozat bírósági felülvizsgá
ést követő naptól számított 30 napon belül,
jogszabálysértésre hivatkozással a
:
Törvényszékhez címzett, de hivalalomr
nnt
határozatot hozá hatóság ellen előterjesztett 30.000 Ft-os fazaz harmincezer forint)
illetékbélyeggel vagy
illetékmentességre vonatkozó nyilatkozattal ellátott keresettel lehet
kezdeményezni.

IMNBHOKOLÁR
SZŐ

ási

a

kap

aTF Föváro

könszolidéciójáról,

megyei

önkorm

t Ünkormány

nyzatok

at egyes

törvény (a továbbiakban: Törvény

égügyi intézmény
) bekezdésében fogla

valamint at Kormányre ndelet 1.
ngedély kötelező tartalani

k

érem

nyilatkozott,
t átiratában ú
yszerkezethen
d szakmált az alábbi oz;
mi
ály 24 ágy
Engedélves nyilatkozott
vonatkozásában
az

akmák
éges
szakmai
yi szolgáltatók és

továbbá, hogy a fé
egészségügyi
szel

eg szségügyi szakmat] jegyzékről szóló 272004,

ÉV. 31. h EMM

rendelettel ha tv rábbiak

kezetrűl

Az Engéedélyes állal Tenti
tte állapítottam,
hogy

szakraai
rendeleti

2

Me gállapítattam tttaváb
imumfeltétek

3 67

£

.

Ai szolgáltatások nyújtá
M rendelet ő

E ekvöbeteg ellá
miálra AZ engedélyt hivatkozott joggszabályban
akmakódok szerint adtam ki, illetve módosítottant

170
szakmák és kódjaik
rán szolgáltató
akmajegyzék és
foglalt

sZ;

sox és ellátási területek tárgyi
apján , Amennyiben a kapac
szerinti té
ip
alapján indult, illerve az
fv. 14.§ (8) be
ásokban hozott határozatok miatt szüksé ges, az e;
épügyi
igáltatók mű
SZEP vohúv
engedélyek nyilvántartását.
ekezdés

általános
feljételeiről,
valamint na működési
(VII
154
Kormányremlelei
(iovábliakban:

délyezési

ményrendelet, AN
IA § (1) bek ;

(1)a
épügyi szolgáléstó
működést engedélyét, amennyiben az
kapacitások, illetve ellátási
területek tárgyában bozott dörtés miatt
(2) Az (1) bekezdés
inti esetben a működési engedély módocAushro irányuló eljárás
megindítható a
si kapacitás, ilírtve az ellátási terület tárg
1
ÉS

zal, hogy a mű
a szakellátási apacítás illetve az ellát

intizményfonntartó — központokról,
valamint
on
megyei — önkormányzatok
önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormár
gügyi intézményeinek átvételével összefü JEgŰ egyes kormánytendeletek módosításáról sz
DI. (XII,7.) Korm. rendelet 20/A. §-a szerint , A Törvény7. § (Sb) bekezüi
alapján indult
L a működési engedély az egészségügyi szr [gáltatónak az egészségi vi szolpáltatás
gyakorlásának általános fekételeiről, valamint a működé:
engedélyezési eljárásról szóló rerdelet,
illetve az, egészségügyi szolgáltatások 1 rújtásához szükséges szakmai mint muntleltété
lekről szóló
rendelet szerinti nyilatkozatától függetlenül kiadható."

Fentiekre, valamint arra tekintettel, hogy sz IF3816-2(W3012, számú határozat
on (TEK- határozat)
2012, június 26-án jogerőre emelkedett, a Kormányrendetet ESZA, $ (1) bekezűése
alapján
engedélyes működési engedélyét a rendelkező részben foglaitak szerint hivatalból módosítot
tam.
Tájékoztatom, hogy az ESZCSM rendelet 13.§-ban foglaltak szerint a fekvöbere
p-szakcliátást
nyújtó szalgállatók részére megállapított, a rendelet 2. és e
melléklerben foglah frhtételeknek
történő megfelelést a működési
engedélyt kiadó ható
2
elkenővizni,
melynek során a nyilatkozata szerinti feltételek részletesen felülviz álalza ker ülnek.
e
A rendelkező rész szerinti telephelyekre vonatkozóan
bekezdése alapján egy okiratba foglaltam.
Dönlésem ka
rendelkeztem,

módosított engedélyeket u Ket. 73.§ (3)

ási költség nem merült fel, ezért annak megállapításájnó! és viseléséről nem

A Fővárosi Törvényszék hatáskörét és ilíetékességét a polgári perrendtartásról szólóí552,
évi (I.
törvény itovábbiakban: Pp.) 23, § (Di) ponja és Pp, 326. § (7) bekezdése alapján állapítottam
meg,

A kéresélevél
tájékoztatást,

benyújtásának

helyéről

és

ideléről

Pp.

330.

§

(2)

bekezdése

szerint

adtam

A határozat a Ket. 73/A, § (3) bekezdése alapján annak közlésével jogérűs,
Határozatom ellen a fellebbezési jogat a Ket, 100.§ (h) bekezdés ap pontja, valamint
a Törvény 7. §
61) bekezdése alapján zértam ki. Bírósági felülviz gálatna
SEL 100. § (2) bekezdése és JOG, §

182

ti ) bekezdés aj pontja alapján van helye, Az illeték mértél
3i
szóló 1990. évi KCIIL
törvény 5. § (11 bekezdés b]-é) pontja, (21-(4) bekezdése, 43. $(3) be kezdése határozza meg.

delen határozomai az e
gyi hatósági éz
örvény 6.3 (11 bekezdés e; pontjában, valamint a Kormányrenrdelei 7
biztosított jogkörömben. tavőbbá ez Állami Népegész:
i
áról, valamiot a
rmányrendelet3.§ 44

torvosi Szolgálairói,
a
szerészeti tlumigazgatú gi
ben meghatározott

Budapest, 2012. június 28
Dr. Palfer Judit
as tisztlítorvos nevében kiadmány

ha

sok Ő finikűl
nelyetles arszágos tiszt

Evről értesül:
1.
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I. Engedélye
2.

3.
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