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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számára

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

Előzmény
A Képviselő-testĺilet 2012. július 19-i ĺilésén módosította a Jőzsefváros kozigazgatási teľületén a
járművel töľténő vtlrakozás kiegészítő, he|yi szabtĺ|yozásźtrő| sző|ő 2612010. (VI.18.) ĺinkormányzati
rendeletét. A rendelet egy új 2lA. $-a| egésztilt ki, mely alapján aJőzsefvátosi onkormányzatźita|
fenntaľtott, iizemeltetett bölcsődék, óvodák és álta|ános iskolák épületének köľnyékén 8.00-8.30 óráig
a Jőzsefvźtrosi Köztertilet-felügyelet nyilvántaľtásában szereplő gépjárművek parkolási díj fizetés
né|küli v árakozźsra váltak jogosulttá.

A ľendelet f0I2, szeptember l-jén történt hatá|yba lépése óta felmeľü|t az az igény, hogy a
kedvezmény ne csak az Önkormányzat źůta|üzemeltetett intézményekľe vonatkozzon.

A módosító javaslat szerint a jogszabá|y hatá|ya terjedjen ki minden olyan intézményre ahol 14 éven
aluli gyermekek oktatása, nevelése zaj|ik.Ilyen oktatasi intézmények az áita|ános iskolákon kivu| az
ún. többcélú oktatási intézmények' mint pélđául a Fazekas Mihály Főváľosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium, a Wesley János ovoda, Altalános Iskola, Szakiskola és Gimnázium, aBárczi Gusztáv
ovoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola.
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ĺ'ilés időpontj a:2012. szeptembeľ 20. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat díjmentes parkolásľa jogosult intézmények kiiľének bővítéséľe

A napirendet nyílt ülésen lehet tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített' a hatźrozat
elfogadásáhozegyszeruszavazattobbségszükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi x

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi .

Határ ozati jav as|at a bizoÍtsźĘ szźlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteiesztés mestársy a|ásźú.
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További igényként merült fel, hogy ne kizárő|ag a reggeli, iskolába érkezés idejére vonatkozzon a
parkolási díj fizetése alóli mentesség, hanem kerüljön kiterjeszésre a délutáni hazamęnetel időszakára
is.

Tekintettel ana, hogy jelenleg a pontos igények és a bevezetésükből szźrmaző pénziigyi-gazdasági
hatások nem határozhatők meg, sziikséges azok felmérése. Annak ismeľetében kije|o|hetó az az
időszak, mely a felmertilő igények tĺĺbbségét azOnkormányzatrészére is vállalható mó.don fedi le.

A leíľtak megvalósulása érdekében kérem az e|őterjesztés mellékletétképezo ĺinkormányzati rendelet
módosításának elfogadását.

Egyuttal az intézményi várakozźtsi díjkedvezményi rendszeľ - gyakoľlati tapaszta|atok alapján történő -
optima|izá|ásáhozkéremaza|ábbihatźrozati javas|atelfogadását.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. s Q)
bekezdése, a 8. $ (a) bekezdése és a 10. $ (1) bekezdésén alapul.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) felkéri a polgármesteľt a bölcsődék, óvodák' általános iskolák és t<jbbcélú oktatási
intézmények vezetőivel történő kapcsolatfelvételre a díjfizetés nélküIi parkolást biĺosító
ľendszeľ időbeli bővítése céljából

2.) felkéľi a polgármesteľt, hogy a Képviselő-testület 201f. november havi második ülésére
terj essze e|ő a díjťlzetés nélküli parkolásra vonatkozó j avas l atát

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Közterület-feltigyelet igazgatőja
Határidő: a Képviselő-testüIet november havi második ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváľosi Kłizteľület-felügye|et, va|amennYĺ
hölcsőde. óvoda és á|talánps iskola. tiibbcélr'ĺ oktatási intézménv vezetőie. Irumánszolgáltatási
UgyosztáIyo GazdáIkodási Ugyosztály 

l /
Budapest, f0|2. szeptembeľ 10. .\ l /(.,t/T)

Dľ..póqis Máté
polgárńester

Torvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefváľosi Önkormányzat Képviselő.testĺĺletének

Józsefváľos kiizigazgatási teľületén a járművel tiirténő várakozás kiegészítő, helyi
szabáiyozźtsáľól szĺíló 26ĺ20Í0. (vI. 18.) iinkormányzztirendclet mĺídosításárĺól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő.testiilete aa köZuti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.$ (5) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkorében eljárva a következőket
rendeli el.

1. $ Józsefuáros kozigazgatási tertiletén a járművel töľténő várakozźs kiegészítő, helyi
szabá|yozźsźľő| szó|ő 26/20|0. (VI. 18') önkormányzati rendelet 2lA. $-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

2/A. $ A bolcsődék, óvodák, általános iskolák és a 14 év alatti gyermekeket fogadó többcélú oktatási
intézmények épületének fóbejárata előtti utca teljes hosszttban, az ezze| kozvetlenül párhuzamos
utcákban, és az ana merő|eges két legközelebbi utcákban, vagy az épu|et előtti tér, és a téľrel érintkező
utcákban hétköznaponként 8.00-8.30 őráńg az érinteÍt intézmény és a Józsefiĺárosi Közterĺilet-
felügyelet nyi|vttntartźtsában szereplők parkolási díj fizetés nélkül vźrakozásrajogosultak.''

2. $Ez a rendelet 2012. szeptember 24-én lép hatályba'

Rimán Edina
jegyzó

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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a Jőzsefvátľos ktizigazgatásiterületén a jáľművel töľténő várakozáskiegészítő, helyiszabá|yozátsáľól szólĺó 26|201,0. (vI.18.) tinkoľmányzatirendelet módosításáľĺól szóIó

. . . ĺ2012.(. .. . . . ) ön ko ľ mányzzti rend eletéhez

A kijzutí k<izlekedésrő| szőIő 1988. évi I. törvény (5) bekezdésében kapott fe|hata|mazáts
?Wá^ a képviselő-testület rendeletében á||apithatj; 

'";Á avárakozási övezetek tekintetében adíjfizetés alól mentesítettek, valamint a ieaveLmenfes várakozásra jogosultak k<lľét, akedvezményes vĺĺrakozási díj méľtékét azzal, hogy a ŕedvezményes varak-ozásra jogosultak
körének bővítésére a képviselő-testiilet jogosult.

Lakossági és szülői igény mutatk ozoIt ana vonatkozóan, hogy az önkormá nyzati fenntartású,önkormányzat áIta| tizemeltetett oktatásĹnevelési feladatokat ellátó intézmények és böIcsődék épületeelőtt a gyermekek reggeli időpontban töľténő száů|ításakor biztosítva legyen az ingyenes parkoláslehetősége.
Az érintett intézményekbe a gyermekek intézménybe történő szá||ításának időtartama 7.00 és 08.30közé koncentrálódik.

Keĺtiletünkben.jelenleg parkolási dijfizető civezetben ta!á|hatő többek közĺjtt a Mesepalota Napköziotthonos ovoda (Somo.gyi Bela u. 9-l5.), a Deák oiat Általános lskola (II. János PáI pápatér 4. nem,hanem az azt érintő utcź/ľ. dí!.fizető övezetbe tartoznak),a Ne-"tĹ i;;;l.ó;iáá'., läou (Német utca|4.), a Molnár Ferenc Áltďános Iskola (Somogyi Béíá u. g-15'),u ĺecvńÁi ř"i'"ĺ (Tolnai Lajosu.l l-15.), a Tolnai L. u. 19. sz. a|atti Bolcsődě, Napľafoľgó ľáptĺizĺottlr"";; ó";d" (Tolnai L. u. 7-
. 9.)' Tá-Ti-ka Napköziotthonos óvoda (Rákóczi út l3. n"m] de az azthatźro|ő utcá,^ dijfizető övezetbetartoznak).

A 44/20|2. (vII.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott ľendeletmódosítás tarta|mazta ezenintézmények körét, azonban a renđelet hatátybalépése oäĺ"lń"'u|t az azigény, hogy akedvezménynecsakazÖnkormányzatá|ta|tizemeltetett intezmenyetrevonatko,,on,,uiuiintnätary*erjedjenki
a |4 év alatti gyerm3teJ<'et,|oq{ó többcélú oktatásl intézményekľe is. Ilyeĺ intézmény a FazekasMihály Főváľosi Gyakoľló ÁItalános Iskola és gimnáziu.'u 

-w".i"y j;no. ó;o4u]itĺeno. Iskola,

!äľilľ:ł: 
és Gimnázium' a Bfuczi Gusztáv óvoda' Áltaĺános lskóIa es re.'.Jti.".;Iesztĺi Speciáliś

Mindezek a|apján a szu|ói. fe1elősségvál|alás és lakossági terhek könnyítése érdekében és azesélyegyenlőség elvét alapul véve indóko|t fo|f..""pt",n6". 24-tő|- a kerület teriiletén működőbölcsődék, óvodák és általános iskolák tovźhbá u é; ahtti gyermekeket fogadó többcélú oktatásiintézmények utcáiban,..illetve a veltik párhuzamos utcákban hétköznapokon u ,žĺilők 8.00-08.30 óráigdiiťrzetés nélkiil parkolhassanak.

A módosítás lényege, hogy a dijfizeto zőnákbanlévő kerĺileti bĺjlcsődék, óvodák és iskolák |4 év a|attigyermekeket fogadó t<jbbcélú oktatási intézmények igazgatőjánátl 
.a 

szülők rigisztÍá|ják azongépjrárművük forgalmi rendszttmát, amellyel gy.,.ókĺik"t-azádott intézménybevis"iř. Az intézményvezetóje a regisztrált forgalmi ľendszámókaĹtovábbítj a a Jőzsefvárosi Közterület-felügyeletnek, ígybiztosífua, hogy a rendszerbe csak a jogosultak kerňIhessenek. A sztilők, amikor megérkeznek azl1téz1él.lvhez, díjmentesen váľakozhahaĚa dijfizető zónákban08.00-08.30 kozött,mely időszakban aJózsefuárosi KtizterületĹés Parkolási Rendészět parkoló őrei nem pőtdíjazzák őket'


