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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képviselő.tes tü l e te szálmár a

Tisztelt Képviselő-testület!

E|őzmény
A Képviselő-testülęt 2012. július 19-i ülésén módosította a Jőzsefuáľos kozígazgatási
terĹiletén a jráľművel töľténő vátakozás kiegészítő, helyi szabéiyozásáről szóló 2612010.
(VI.18.) önkormanyzati renďe|etét. A ľendęlet egy új 2lA, $-al egészült ki, mely a|apjźn a
Józsefuaĺosi onkormźnyzat által fenntartott, üzemeltetętt bölcsőđék, óvodák és általiínos
iskolak épületének környékén 8.00-8.30 őráig a Józsefuárosi K<jzteľĹilet-feliigyelet
nyilvántartásában, szeľeplő gépjármuvek parkolási díj ťĺzetés nélkĹili vźlrakozásra váItak
jogosulttá. A módosított ľendelet 2012. szeptembeľ l-jén töľtént hatá|yba lépését követően
felmęrĹilt lakossági és íntézményi igény a đíjmentes parkolás lehetőség alátartoző intézményi
ktiľ kiterjesztésére.

A Képviselő-testĹilet f0I2. szeptembeľ 20-i ülésén módosította a Jőzsefvźtros kozigazgatási
teľületén a jármuvel töľténő várakozás kiegészíto, helyi szabá|yozźséről szóló 2612010.
(VI.18.) <lnkoľmanyzati rcnđeletét. A módosult ľendelet 2lA. $-a szerint - 20T2. szeptembeľ
24. hatáIIyal - nem csak az ĺinkoľmányzati fenriartású, hanem valamennyi bĺjlcsőde, óvoda,
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgiĺrmester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2012. novembet 22' . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a díjfizetés nélküli paľkolást biztosító ľendszer időbeli bővítésére

A napirendet nyílt iilésen lehet tttrgya|ru, a rendelet elfogadásához minősített
szav azattobb sé e szüksé se s.

ElÓrÉszÍľo sznRvBzBrl pcysÉc: GAZDÁLKooÁsl Ücyo sZT 

^LY
KÉszÍrBľrE: sZŰCs TAMÁS Ücyoszľ,q.LYvEzlTov,é&-*..z 4_^,

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NĘMIEŁNItL, IGAZoLAS: B (^ J,/- ).. ,; ,t.^l tx ' ĺ, ľĺL .

"r_+Jocl roNľRoI-l: Jcę
BprpRĺpszTÉSRE oI.,ň*,.

fuvĺÁN Epn,IÁ.
JEGYZO

Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati j avaslat a bizottsáę számáraz

A Varosgazdálkodási és Pénztieyi Bizottság/ Humánszo|gáLtatźsi Bizottság javasolja a

Képviselő.testtiletnęk az előteri es ztés meńźrgya|ásźLt.



általános iskola és a 14 év alatti gyermekeket fogadó többcélú oktatási iĺÍézmény épületének
környékén 8.00-8.30 őrźlig a Józsefuaľosi K<jzterĺilet-feltigyelet nyilvántartźsźlbaĺ szereplő
gépjáľmúvek parkolási díj fizetés nélktili váĺakozásra jogosulttá vźitak.

A díjmentes intézményi parkolási lehetőség kiterjesztésén tul a Képviselő-testület 30212012.
(IX.20.) számuhatározatában döntott arról, hogy felkéľi a polgáľmestert:

. a bölcscídék, óvodák, áItalźnos ískolák és többcélú oktatási iĺxézmények vezetőivel
ttirténő kapcsolatfelvételre a dijťĺzetés nélküli paľkolást biĺosító rendszer időbeli
bővítési lehetőségének megvizs gźiásfua.

. a Képviselő-testĹilet 2012. november havi második iilésére terjessze e|ő a díjťlzetés
nélküli parkolásra vonatkozó j avaslatát

A feladat végzése során elemzésre keľült annak következménye, ha nemkizéľőlag a reggeli'
iskolába érkezés idejére vonatkozna a parkolásí díj ťlzetése alóli mentesség, hanem az
kiterjesztésre keľülne a délutáni hazamenetel időszakáľa is. A Hivatal felvette a kapcsolatot az
iĺtézmények vezetőivel. A megkeľesés során olyan 1- 1,5 órás időinteľvallumot kéľťĺink
megjeltilni az íntézmények vezetőitől, mely döntően lefedi a gyermekek napi tanítást vagy
fog|a|kozást követő hazainđulźlsának időszakát. A visszaérke'zett adatok alapján, a 15.30 és

17.00 őra közötti időszak a legoptimálisabb a kedvezményes időzőna kijeltilésére, mely
nem befolyásolja aťlzeto paľkolás 20.00 illetve 18.00 óráig l'artő végét.

A felméľés adataí továbbításľa keľĹiltek a Jőzsefvárosi Ktjzterület-felügyelet részére, annak
érdekében, hogy meghatáĺozhatő legyen a (estlegesen kijelölésre keľülő) díjmentes időszak
biztosítása ľévén kieső parkolási díj bevétel.

A Közterület-feltigyelet állásfoglalása (2. sz. melléklet) alapján jelenleg 50 db intézményi
váľakozásihozzájárulás van kiadva a hatályos tinkoľmányzati rendeletnek megfelelően.
Az időbeli bővítést követően ahozzájárulások számának emelkedésével számolnak, melynek
mérteke nem pľognosztizá"|ható. Ennek megfelelően, a jelenlegi állapotokat figyelembe véve a
másfél ĺóľás időtaľtammal kiteľjesztett délutáni díjmentes parkolási időszak' 50 db
kedvezményezett járműľe számo|va22.800,.Ft napio ĺlletve hozzávető|eg éves szinten 4,5
5'5 millió foľintos díjkiesést jelentene.

A leíľtak megvalósulása éľdekében kérem az előterjesztés 1. mellékletét képező
ĺinkormiínyzati ręndelet módosításának elfogadását.

A Képviselő-testület dĺjntése a helyi önkormányzato|<tőI szóló 1990. évi LXV. tĺirvény 8. $
(4)bekezdése és a 10. $ (1) bekezdés a) pontjan alapul.

Budapest, 2012. novembeľ 9.

Törvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

a|jegyző

Mellékletek: 1. önkormanyzati rendeletmódosítás
2. a J őzsefvĺírosi Kĺiaerület-felügyelet állásfo g|a|ása
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Onkormátnyzat Képviselő-testületének

Józsefuáľoskĺjzigazgatási teľületén a jáľművel ttirténő várakozás kiegészítő' helyi
szab á|y ozáls áľól szĺíló 26 12010. (vI. 1 8.) ti nkormányzati rendelet m ĺó dosítás áľó l

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsęfuarosi onkotmźnyzat Képviselő-testĺilete a koziÍí
kcizlďkedésrőI sző|ő 1988. évi I. törvény 48.$ (5) bekezdésében kapott feIhataImazás a|apjźn,

az Alaptöľvéĺy 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghataĺozott felađatkörében eIjarva a

kĺjvetkęzőket rendeli el.

1. $ Józsefuáros kozigazgatási tertiletén a jáľmúvel történő vźlľakozás kiegészítő, helyi

szábá|yozásarőI szóló 2612010. (VI. 18') önkoľmányzati rende|et 2lA. $-a helyébe a
k<jvetkező rendelkezés lép:

,,2lA. $ A bĺjlcsődék, óvodfü, általános iskolák és a |4 év a|atti gyeľmekeket fogadó

tobbcéiú oktatási intézsrléĺyek éptiletének főbejárata előtti utca teljes hosszában, az ezze|

k<jzvetlenül' pźrhuzamos utcákban, és az aľra merőleges két legközelebbi utcákban, vagy az

épület előtti tér, és a térrel érintkęzó utcákban hétkoznaponként 8.00-8.30, valamint 15.30-

ĺi.oo oraĺg az érintett iĺtézmény és a Jőzsefvarosi Közterület-felügyelet nyilvántaľtásźtban

szereplők paľkolási díj ťrzetés nélktil vźrakozźsra jogosultak.''

2. $Eza rendelet 2012. decembeľ 3-tnléphatályba.

Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



eľedeti

2/A. $ A bölcsődék, óvodák, általános
iskolĺík és a 14 év a|atti gyermekeket fogadó
többcélú oktatási intézmények épületének
főbejárata előtti utca teljes hosszában, az
ezzeI kozvetlenül párhuzamos utcákban, és
az aÍÍa merőleges két legktizelebbi utcákban,
vagy az épület előtti tér, és a téľrel &intkezo
utcákban hétköznaponként 8.00-8.30 őráig az
érintett intézméĺy és a Józsefuárosi
Ktjzterület-felügyelet nyilvántaľtźsában
szereplők paľkolási díj ťlzetés nélktil
v źr akozásta j o go sultak.

módosítás

2/A. $ A bölcsődék, óvodák, általános
iskolrák és a 14 év a|atti gyermekeket fogadó
többcélú oktatási intézmények épületének
főbejźlrata előtti utca teljes hossztlban, az
ezzel kozvetlenül pźrhuzamos utcákban, és
aZ ar'ra meľőleges két legközelebbi utcákban,
vagy az épület előtti tér, és a ténel ériĺtkező
utcákban hétköznaponként 8.00-8.30,
valamint 15.30-17.00 őtáig aZ érintett
intézmény és a Józsefuiíľosi KözteľĹilet-
feltigyelet nyilvĺíntaľtásában szereplők
paľkolási díj ťlzetés nélkül váĺakozásra
jogosultak.



INDOKOLAS

a JőzseÍválros kiizigazgatási teľůiletén a jáľművel tiirténő várakozás kiegészítő' helyi
szabźiyozálsáľól szóló 26ĺ20Í0. (vI.18.) tinkoľmányzati ľendelet mĺídosításáľól szóló

. . . l 20t2.(... . . . ) tinko r mány zati ľendeletéh ez

A kĺizr]rti kĺjzlękęclésről szóló 1988. évi T' tłirvény (5) hekezdésébęn kapott fęIhata|mazás
a\apján a képviselő-testület ľendeletében állapíthatja meg avárakozási övezetek tekintetében a
díjfizetés alól mentesítettek, valamirrt a kedvezményes várakozásra jogosultak korét, a
kedvezményes vaľakozási ďíj mértékét azzaI, hogy a kedvezményes váľakozásľa jogosultak
körének bővítéséľe a képviselő-testület jogosult.

Lakossági és szülői igény mutatkozott arra vonatkozőan,hogy az önkoľmányzati fenrfiartásil,
önkormányzat á|ta| ĺizemeltetett oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézmények és bcjlcsődék
éptilete előtt a gyeľmekek reggeli időpontban töľténő szállításakoľ biztosítva legyen az
ingyenes parkolás lehetősége.
Az &intett iĺltézményekbe a gyeľmekek intézménybe tĺjľténő szá|Iításának iđőtartama 7.00 és

08.30 közé koncentrálódik.

Kerületiinkben jelenleg parkolási díjfizeto ĺjvezetben ta|áIhatő többek közĺjtt a Mesepalota
Napközi otthonos óvoda (Somogyi Béla u. 9-15.), a Dęák oiak Általános Iskola (II. Jĺános

táI pápatét 4. nem, hanęm az azt éľintő utcák ďíjfizető <jvezetbe tartoznak), a Németh LászIő
Altalános Iskola Q..Iémet utca 14.), a Molnaĺ Ferenc Általanos Iskola (Somogyi Béla u. 9-15.),

a JEGYMKAI Tolnai (Tolnai Lajos u.11-15.), a Tolnai L. u. |9. sz. alatti Bölcsőde,
Napraforgó Napköziottho''os óvođa (Tolnai L. u. 7-9.)' Tá-Ti-ka Napköziotthonos óvoda
(Rakóczi út 15. nem, de azazthatáto|ő utciík díjfizetó övezetbe taľtoznak).

A 44l20I2. (VII.26.) cinkoľmanyzati rcndeIetĺel elfogadott ľendeletmódosítás tarta|mazta ezen
irÍézméĺyek köľét, azonban a rendelet hatźiyba lépése óta felmeľüIt az az igény, hogy a
kedvezmény ne csak az onkormanyzat źital tizemeltetett intézményekľe vonatkozzon,
valamint hatáIya teľjedjen ki a 14 év aLatti gyermekeket fogadó többcélú oktatási
íntézményekľe is. I|yenintézmény aFazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Altalános Iskola és

Gimnázium, a Wesley Jĺínos óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium, a Bźrczi
Gusztáv ovoda, Általanos Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola.

A rendelet hatźiyba lépése óta további igényként merült fel, hogy az ingyenes parkolás
lehetősége terjedjen ki ahazamenetel idejéľe is, melyre a legmegfelelőbb a 15.30 és l7.00 óľa
közötti időszak.

Mindezek alapjźn a szülői felelősségvźilalás és lakossági terhek könnyítése éľdekében és az
esélyegyenlőség elvét alapul véve indoko|t 2012. decembeľ 03-tól a kerület területén mfüödő
bĺilcsődék, óvodak és általanos iskolák továbbá 14 év alatti gyermekeket fogadó tĺjbbcélú
oktatási iĺtézmények utcáiban' illetve a velfü pźrhuzaĺnos utcákban hétköznapokon a szülők
8.00-08.3 0 és 1 5.3 0- 1 7. 00 óráig díj fizetés nélkül paľkolhassanak.

A módosítás lényege, hogy a đíjfizeto zőnźkban lévő kęľületi bölcsődék, óvodfü és iskolfü 14

év alatti gyeľmekeket fogadó többcélri oktatási intézmények igazgatőjaĺá| a szülők
regisńráIják azon gépjáľműviik foľgalmi rcnđszźlmźú' amellyel gyermektiket az adott

iĺtézménybe viszik. Az intézmény vezetóje a regisztrált forgalmi rendszámokat továbbítja a
Jőzsefvárosi K<iĺerĹi1et-felügye1etnek, így biztosítva, hogy a rendszerbe csak a jogosultak
kerülhessenek. A szülők, amikor megérkeznekazintézményhez, díjmentesenváĺakozhatnaka
díjfizető zőntkban 08.00-08.30 és 15.30-17.00 kozott., mely időszakban a Józsefuárosi
Kĺjzteľületi-és Paľkolási Rendés zet parko|ő őręi nem pőtđijazzák őket.
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Ikt.sz.:
Ea.: Bánki István
Táľgy: Paľkolási díjkedvezmény bőví.
tése a józsefuárosi oktatási.nevelési
intézmények közvetlen ktirnyékén.
Hiv.sz.:

Munkataľsźnak 2012.11.08.-án kelt elektronikus levelére vá|aszo|va tájékoztatom, hogy a

Budapest Fővaľos VIII. keľ. Józsefuaľos díjfizető ĺjvezeteiben található oktatási-nevelési in.
tézményekbe járő gyermekek szĹilei tészére nyújtandó paľkolási díjkedvezmény délutáni ki-
terjesztését a Jőzsęfvźrosi Kcizteľület-felügyelet, mint a paľkolási díjbevételekért felelős szer-
vezet teljes mértékben támogatja, azonbaĺjavasoljuk figyeIembe veĺľri az e kedvezménrryel'
érintett teľiileteken v árhatő bevétel kiesést.

Rendkívül fontosnak taľtjuk, hogy a méltán híres józsefraĺosi oktatási intézmények tanulóif-
jiságatnap, mint nap biĺonságos k<irĹilmények kĺjzött tudjak szĹileik a bĺjlcsőde, óvoda' isko-
la területére bekísérni, az intézsrlény részéľe mintegy átadru, Ugyanilyen fontos, hogy délutá-
nonként nyugodt körülmények között legyen a sztilőknek lehetőségiik a gyeľmek átvételére. A
díjfizetó övezetekben az önkoľmźnyzati ľendelet megalkotásáígbizony elő-előfordult, hogy
paľkolási ellenőr munkataľsaink _ egyébként teljesen jogszenĺen _ pótdíjaztźlk a paĺkoló gép-

kocsit, míg a szi|o az iskolába bekíséľte gyermekét. Az iskolakezdési kampány időpontja jól
meghatátozható, és ezt az önkormanyzati rendelet kihĺnőęn kezeli is.

A délutani oktatásĹnevelési ido befejezésekor azonban' már nem lehet egy egységes tól _ ig
időpontot kijelölni, és e miatt viszonylag tághatźltokkĺjzött tudjuk csak kiszĺĺmolni a várhatő
paľkolási díjbevétel kiesést.

Jelenleg pontosan 50 db. iskolai vźrakozásihozzájźrulźls van kiadvaahatáIyos önkormányzati
rendeletnek megfelelő en.

3081 TSKOLA| 20 db.

3082 |SKOLAT 1db.
3083 VEGYES 22db.
3084 |SKOLA| 7 db.

Az intézményektől kapott információk a|apján a délutani órákban 1 _ 1,5 órát <jlel fel az, az
időintervallum, amikor a gyeľmekek áwétele történik, így mi harom lépcsőben számítottuk ki



JózsprvÁnosr KozľBnÜlBľ.FnliicyBr,nr

1084 Budapest, Német u' I7-I9.
Tel:299-7000

avirhato díjbevétel csökkenés méľtékét. 15 peľc, I óra, I,5 őra bontásban, és a jelenlegi kon-
tingens figyelembe vételével.

Megjegyezni kívĺínom azonbarl, hogy az önkormanyzati rende|et hatáIyának délutĺĺni őľźů<ľa

tcirténő kiteľjesztésévęl e szźtmbarl emelkedésre szĺímítunk. A gyermekek átvételénél máľ
mindenképpen ott kell hagyniuk a szülőknek a kocsikat, amikor is már díjťlzetési kötelezett-
ségtik keletkezik, míg ľeggel gyakoľta elegendő, csak megállni és maximum addig várni,
amíg gyeľmekük beér az iskola falain belülre.

Haaz ĺinkormányzatírenđelet csak 15 percet engedéIyez a szúlők részére, akkor ezI00 gép-
kocsira száno|vanapi 5.840..HUF bevétel kiesést eredményez ate|jes parkolási terüIeten.

Egy teljes őrára, de a jelenlegi 50 autóra szźlmítottan 18.400.-HUF 100 jáľmriľe vonatkozóan
36.800.-HUF bevételi kiesést, 7,5 őrát figyelembe véve - szintén 50 jĺĺľmiĺre _ 22.800.-HUF,
míg 100 autó esetében 45.600.-HUF bevétel csökkenést számolhatunk napi szinten a teljes
j elenl e gi díjťlzetó ov ęzet ę fi gyelemmel.

A másfél órás díjmentesség esetében sajnos az emberi gyarlósággal is számolhatunk, ałní an.
jelenti, hogy a leadott rendszámmal nem csak a gyermek érdekében töľténő parkolás fog tör-
ténni, hanem egyéb _ és a ľęndelet szellemiségébe bele nem férő _ hosszabb tevékenység is.
Egyetlen egy jelenlegi, és vźrhatő igénylőről fel nem tételezve, de a másfé| fua mfu egy Cor-
vinP|azai, vagy más bevásaľlást is lefed.

Budapest, 2012. novembeľ 9.

Tisztelettel:
Biál Csaba

Igazgatő


