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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-tęstiileti ülés időpontj a:2072. december 06. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a díjÍizetés nélküli paľkolást biztosítĺó rendszeľ időbelĺ bővítéséľe

A napirendet nyílt ülésen lehet tárgya|ni, a rendelet e|fogaďásához minősített
szav azatÍöbb s é g szüksé g e s.

ElorÉszÍró szpRvpzETl EGYSÉG : GAZDÁLKoDÁS I ÜGYo sZT 

^LYKÉszÍrpľrE: SZÚCS TAMAS ÜcyoszrÁLYVEZETo f.7
PÉNzÜcyl FEDEZETET IcÉNveI./ryp141c15ypl-, IGAZoLÁS : \ĺ,N ł/" L'ą.,l ł

sr---1,
JocI roNrRoLI.: Íc,FŁ
BpľpnrBszTÉSRE ALKALMAS :

.Đ^-"\
fuľĺÁNEorNĺ'

rccvző

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véLeményezí x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

ľJatár ozati j avaslat a buottság számńraz

A Vrĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági HumánszolgźL|tatásiBizottságjavasolja a
Képviselő-testiiletnek az előteľjes ztés meg!źtrgyalásźú.

Tisztelt Képviselő.testület!

Előzmény
A Képviselő-testület 2012. július 19-i ülésén móđosította a Jőzsefráros kozigazgatási
területén a jáľmúvel történő vźrakozźs kiegészítő, helyi szabáIyozásáĺőI szőIő 26120110.

ťVI.18.) önkormanyzati rendeletét. A rendelet egy új 2/A. $-al egésziilt ki, mely a|apján a
Józsefuaľosi onkormźnyzat által fenntartott, tizemeltetett bölcsődék, óvodlĺk és általanos
iskolák éptiletének köľnyékén 8.00-8.30 őráig a Józsefuárosi Kĺjzerület-felügyelet
nyilvántaĺásában szereplő gwjárÍnuvek paľkolási díj ťtzetés nélküli vźxakozásra váltak
jogosulttá. A módosított rendelet 2012. szeptember l-jén tĺirtént hatáLyba lépését kĺjvetően
felmeľült lakossági és intézményi igény a díjmentes parkolás lehetőség a|átartoző intézményi
kör kiteľjesńésére.

A Képviselő-testiilet 20|f. szeptember 20-i tilésén módosította a Jőzsefváros közigazgatási
területén a jármuvel történő váĺakozás kiegészítő, helyi szabá|yozźsárőI sző|ő 2612010.
(VI.18.) önkormányzati rcndeletét. A módosult rendelet 2lA. $.a szerint - 20|2. szeptember
24. hatá||yal - nem csak az önkormányzati fenntartású, hanem valamennyi bölcsőde, óvoda,
általános iskola és a 14 év a|atti gyermekeket fogadó tĺ'bbcélú oktatási intézmény épületének
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kömyékén 8.00-8.30 őráig a Jőzsefvárosi Közteriilet-felügyelet nyilvánbrtźsában szeľeplő
gépjárművek parkolási díj fizetés nélküli várakozásta jogosulttá vźitak,

A díjmentes irrtézményi paľkolási lehetőség kiteľjesztésén túl a Képviselő-testtilet 30212012.
(IX.20.) számuhatźnozatźlban döntött arról, hogy felkéľi a polgármestert:

o a bölcsődék, óvodák, általános iskolak és tĺibbcélú oktatási intézmények vezetőivel
tĺjrténő kapcsolatfelvételre a đíjťlzetés nélküli paľkolást biztosító rendszer időbeli
bővítési lehetőségének megvizs gá|ására.

a Képviselő-testtilet 2012. november havi második ülésére teľjessze
nélktili paľko lásľa vonatkozó j av as|atát.

a Képviselő-testÍ'ilet 2012. november havi második ülésére terjessze
nélküli paľkolásra vonatkozó j av as|atát.

elő a díjfizetés

elő a díjfizetés

A Képviselő-testiilet 2012. novembeľ havi második tilésén az e|oterjesńő a díjťĺzetés nélktili
paľkolásľa vonatkoző előteľjesztését (gazdasági kihatások további vizsgálata végett)
visszavonta. Egyúttal vá||alta a december havi első ülésre a - szfüség szeľint - pontosított
előterj esztés elkészítését.

A fęladat végzése során elemzésre keľült annak kovetkezménye, ha nemkiztltő|ag aregge|i,
iskolába érkezés idejéľe voĺatkozna a parkolási díj fizetése alóli mentesség, hanęm az
kiteľjesztésre kerĹilne a délutáni hazaĺnenetel időszakara is. A Hivatal felvette a kapcsolatot az
intézmények vezetőivel. A megkeľesés során olyan 1- 1,5 óľás időintervallumot kérťtiĺk
megjelĺilni az intézmények vezetőitől, mely döntően lefedi a gyermekek napi tanítźst vagy
foglalkozást követő hazainďu|ásának iđoszakát' A visszaéľkezett adatok alapján, a 15.30 és
17.00 ĺóra köziitti időszak a legoptimálisabb a kedvezményes időzőna kijelłilésére, mely
nem befolyásolja afizetłĺ paľkolás 20.00 illetve 18.00 óráig l'arto végét.

A felmérés adatai továbbításra keľültek a Jőzsefvźtrosi Közterület-felügyelet részéľe, annak
érdekében, hogy meghatźrozhatő legyen a (estlegesen kijelölésre kenilő) díjmentes időszak
biztosítása révén kieső parkolási díj bevétel.

A Köztenilet-felügyelet állásfoglalása (2. sz. melléklet) aIapjan jelenleg 50 db intézményi
várakozásihozzájárulás van kiadva a hatályos önkoľmányzati rendeletnek megfelelően.
Az időbeli bővítést követően ahozzźtjźtrulások számának emelkedésével számolnak, melynek
méteke nem prognosńizáIható. Ennek megfelelően, a jelenlegi állapotokat figyelembe véve a
másfél óľás időtartammal kiterjesztett délutáni díjmentes paľkolási időszak, 50 db
kedvezményezettjáľműre számolva 22.800,.Ft napi, illetvehozzávetőleg éves szinten 4,5
5'5 millió foľintos díjkĺesést jelentene.

A leírtak megvalósulása érdekében kérem az előteľjesztés 1. mellékletét képezó
önkormánvzati rendelet módosításiínak elfo sa dását.

A Képviselő-testĹilet döntése a helyi önkoľmányzatokő|
(4)bekezdése és a 10. $ (1) bekezdés a) pontjĺĺn alapul.

Budapest, 2012. november 26.

Ttirvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző

sző|ő 1990. évi LXV. t<iĺvény 8. $
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Dl.{ôťsis l.4LáLté

polgármesteľ



Mellékletek: 1. önkormanyzati rendeletmódosítás
2. a J őzsefvarosi Közteľület-feltĺgyelet állásfo glalźsa



Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Onkormányzat Képviselő-testiiletének

Józsefváľos kiizĺgazgatási terĺiletén ajárművel töľténő váľakozás kiegészítő' helyi
szabá|yozásáľĺil szĺóló 2612010. (VI. 18.) iinkormányzati rendelet módosításáről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete a kozitti
kozlekeĺĺésrő] szóló 1988' évi I. tcĺrvény 48.$ (5) bekęzclésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatköľében e|járva a
kĺivetkezőket rendeli el.

1. $ Józsefuáros kozigazgatási teľtiletén a járművel töľténő várakozás kiegészítő, helyi
szabáIyozásárő| szőIő 2612010. (VI. 18') onkoľmányzati rcĺde|et 2lA. $-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,flĘ' g A bölcsődék, óvodák, általános iskolák és a 14 év alatti gyeľmekeket fogadó
többcélú oktatási iĺtézmények épületének főbejáľata előtti utca teljes hosszában, az ezze|
közvetlenüI párhuzamos utcákban, és az arľa meľőleges két legkozelebbi utcákban, vagy az
épület előtti tér, és a térrel érintkezó utcákban hétköznaponként 8.00-8.30, valamint 15.30-
17 '00 &áig az érintett intézmény és a Józsefuáľosi Kĺjzteľület-felügyelet nyilvántartásában
szeľeplők parkolási díj fizetés nélkül vátakozásra jogosultak'''

2. $Ez a ľendelet 2012. december Zl-énléphatźiyba.

Riman Edina
jegyzó

Dr. Kocsis Máté
po1gármester



eľedeti

2/A. $ A bölcsődék, óvodák, általános
iskolak és a |4 év alatti gyermekeket fogadó
tĺjbbcélú oktatási intézmények épiiletének
fobejárata előtti utca teljes hosszában, az
ezzel közvetlenül párhuzamos utcákban, és

aZ arramerőleges két legközelebbi utcákban,
vagy az épület előtti téľ, és a térrel érintkező
utcákban hétköznaponként 8.00-8.3 0 őráig az
éľintett iĺtézmény és a Józsefuárosi
Kĺjzteľület-felügyelet nyilvantaľtásában
szereplők parkolási díj ťlzetés nélkĹil
v ár ako zźsra j o go sultak

mĺidosítás

2/A. $ A bölcsődék, óvodák, általános
iskolák és a 14 év alatti gyeľmekeket fogadó
többcélú oktatási intézméĺyek épületének
főbejárata előtti utca teljes hosszában, az
ezzel kozvetlenül pźlrhuzarnos utcfüban, és

az aÍÍa merőleges két legkĺizelebbi utcákban,
vagy az éptilet előtti tér, és a térľel &intkezo
utcákban hétköznaponként 8.00-8.30'
valamint 15.30-17.00 őtáig az érintett
intézméĺy és a Józsefuárosi Közterület-
feliigyelet nyilvántartásában szereplők
parkolási díj fizetés nélktil várakozásra
jogosultak.



INDOKOLAS

a Józsefuáros kiĺzigazgatásí területén a járművel tiiľténő várakozás kiegészítő, helyi
szabá|yozálsáľól szóló 26120|0. (W.18.) iinkormányzati ľendelet mĺódosításárő|szőlő

. . . /2012.(. .. . . . ) ön kor mány zati ľend eletéhez

A közilti közlekedésről szóló 1988. évi I. töľvény (5) bekezdésében kapott fęlhata|mazás
aIapján a képviselő-testĹilet ľendeletében áI|apíthat1a meg avátakozási övezetek tekintetében a
díjfizetés alól mentesítettek, valamint a kedvezményes várakozásra jogosultak kcirét, a
kedvezményes várakozásí díj mértékét azzaI, hogy a kedvezményes várakozásľa jogosultak
kcjrének bővítésére a képviselő-testület jogosult.

Lakossági és sziilői igény mutatkozott aľra vonatkozőan,hogy az önkoľmányzatifenrfiartźsis',
önkoľmányzat źita| üzemeltetett oktatási-nevelési feladatokat el|átő iĺltézmények és bölcsődék
épülete előtt a gyermekek reggeli időpontban töľténő szállításakor biztosítva Iegyen az
ingyenes parkolás lehetősége.
Az érintett iĺltézményekbe a gyeľmekek intézménybe történő száIlításźnak időtartama 7.00 és
08'3 0 kcjzé koncentľálódik.

KerületĹinkben jelenleg paľkolási đíjfizető övezetben talá|hatő többek kozött a Mesepalota
Napközi otthonos Ővoda (Somogyi Béla u. 9-15.), a Deák Diak Általános Iskola (II. Janos
PtlJ pźryatér 4. nem, hanem az azt &into utcák đíjťĺzeto ĺjvezetbe tartoznak), a Németh Lász|ő
Altalános Iskola (Német utca 14.), a Molniíľ Ferenc Altalános Iskola (Somogyi Béla u. 9-15.),
a JEGYMKAI Tolnai (Tolnai Lajos u.11-15.), a Tolnai L. u. 19. sz. alatti Bĺilcsőde,
Napľafoľgó Napköziotthonos ovoda (Tolnai L. u. 7-9.)' Tá-TĹka Napköziotthonos óvoda
(Rákóczi út 15. nem, de az azt határoló utcĺík dijfizető tivezetbe tartoznak).

A 44/2012. (VII.26.) önkormányzati ľenđelettel elfogadott rendeletmódosítás tarta|mańa ezen
íntézmények kĺjrét, azonban a ľendelet hatá|yba lépése óta felmerü|t az az ígény' hogy a
kedvezmény ne csak az onkormźnyzat á|ta|' uzemeltetett íntézméĺyekľe vonatkozzon,
valamint hatźt|ya terjedjen ki a |4 év a|atti gyeľmekeket fogadó tĺ'bbcélú oktatási
intézményekľe is. I|yen intézmény a Fazekas Mihály Fővaľosi Gyakorló Által.ĺnos Iskola és
Gimnazium' a Wesley János óvoda, Általrános Iskola, Szakiskola és Gimnazium, a Bárczi
Gusztáv óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola.

A rendelet hatá|yba lépése óta további igényként menilt fel, hogy az ingyenes parkolás
lehetősége teľjedjen kí ahazamenetel idejére is, melyľe a legmegfelelőbb a 15.30 és 17.00 óľa
közötti időszak.

Minđezek a|apján a szülői felelősségvállalás és lakossági teľhek k<innyítése érdekében és az
esélyegyenlőség elvét alapul vévc indoko|t2012. dcccmbcľ z|.tól a kcrület teľületén működő
bölcsődék, óvodak és általanos iskolák továbbá |4 év alatti gyermekeket fogadó többcélri
oktatási intézmények utcáiban, illetve a veltik párhlvamos utcákban hétköznapokon a sztilők
8. 00-08. 3 0 és 1 5.3 0- 1 7' 00 óľái g díj fi zetés nélktil parkolhassanak.

A módosítás lényege, hogy a đíjťlzetó zőnźkban lévő kenileti b<jlcsődék, óvodák és iskolák 14
év aIatti gyermekeket fogadó többcélú oktatási intézmények ígazgatőjánáI a szülők
regisńtáIják azon gépjármtĺviik foľgalmi rcnđszźlmát, amellyel gyermektiket az adott
intézménybe viszik. Az iĺtézmény vezetóje a regisztrált forgalmi rendszámokat továbbítja a
Józsefuaľosi Közterület-felügyeletnek, így biztosítva, hogy a rendszeľbe csak a jogosultak
kerülhessenek. A szülők, amikor megérkeznekazintézményhez, díjmentesenvárakozhatnaka
díjťlzető zőnćk'ban 08.00-08.30 és 15.30.17.00 között, mely időszakban a Józsefuĺáľosi
Közterületi-és Parkolási Rendészet parkoló őrei nem pőtdíjazzák óket.
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SZUCS TAMÁS ÜcyoszľÁt,yva.
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Gazdálkodási ÜgYosztály

Yezetője
tészére

Ikt.sz.:
Ea.: Bánki István
T árgy: Paľkolási díjkedvezmény bővĹ
tése 
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józsefvárosi oktatási.nevelési

intézmények kiizvetlen kłiľnyékén.
Hiv.sz.:

TISZTELT ÜGYoS ZT 
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Munkatársanak 2012.11.08.-án kelt elektronikus levelére válaszoIva tájékońatom, hogy a
Budapest Főváros VIII. ker. Józsefuáros ďíjfizető ovezeteiben talá|hatő oktatási-nevelési in-
tézméĺyekbe jáĺő gyeľmekek szülei tészére nyújtandó paľkolási díjkedvezmény délutáni ki-
terjesztését a Jőzsefvtlľosi Közterület-felügyelet, mint a paľkolási díjbevételekért felelős szeľ-
vezet teljes méľtékbęn támogatja, azoĺbanjavasoljuk f,lgyelembe venni az e kedvezménnyel
érintett területęken v trhatő bevétel kiesést.

RendkívĹit fontosnak taľtjuk, hogy a méltĺĺn híres józsefuĺáľosi oktatási iĺtézmények tanulóif-
jtlságát nap, mint nap biztonságos körülmények közĺitt tudjfü szüleik a bĺllcsőde, óvoda, isko-
la teľületére bekíséľni , az intézmény ńszére mintegy átadni. Ugyanilyen fontos, hogy délutá-
nonként nyugođt körĹilmények kozĺĺtt legyen a szülőknek lehetőségiik a gyermek átvételére. A
đíjťĺzett5 övezetekben az ĺĺnkormányzatí ľendelet megalkotásáigbizony elő-előfordult, hogy
paľkolási ellenőr munkatársaink _ egyébként teljesen jogszenĺen _ pótdíjaztéů< a paľkoló gép-

kocsit, mig a szťr|ő az iskolába bekísérte gyeľmekét. Az iskolakezdési kampany időpontja jól
meghatározhatő, és eń. az ottkormźnyzatircndę|ęt kitíínően kezeli is.

A délutáni oktatási-nevelési ído befejezésekor azonban mar nem lehet egy egységes tól _ ig
iđőpontot kijeltilni, és e miatt viszonylag tágbatárokkĺjzött tudjuk csak kiszámolni a várhatő
paľkolási díjbevétel kiesést.

Jelenleg pontosan 50 dh. isko|ai värakozási hozzájárulás van kiadva a hatályos tinkor-
mány zati ren d eletnek megfelelően.

20L2.L0.01-
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2013.07.30

2013.07.30

2013.07.31,

fo13.07.31.

3081 TSKOLA| 20 db.

3082 |SKOLAI 1db.
3OB3 VEGYES 22db.
3084 |SKOLAI 7 db.

Az intézményektől kapott információk alapjan a délutáni órakban 1 _ 1,5 órát ölel fe| az, az
időintervallum, amikor a gyennekek átvétele történik, így mi három lépcsőben számítottuk ki



JozsprvÁnosl KozľBnÜlBr-Fnĺ-ÜGYELET

1084 Budapest, Német u. |7-I9'
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avfuhatő díjbevétel csĺjkkerrés nrértékét. 15 peľc, 1 óľa, 1,5 óľa borltásbal1 és a jelenlegi kon-
tingens Íigyelembe vételével.

Megjegyezni kívánom azonban, hogy az önkormányzatí rendelet hatáIyának déIutáni őrźi<ĺa
töľténő kiterjesztésével e szźtmban emelkedésre számítunk. A gyermekek áwételénél máľ
mindenképpen ott kell hagyniuk a szÍilőknek a kocsikat, amikor is már díjfizetési kötelezett-
ségük keletkezik, míg reggel gyakorta elegendő, csak megállni és maximum addig vétm|
amíg gyeľmektik beér az iskola falain belülľe.

Haaz önkormanyzatircnđe|et csak 15 percet eĺgedéIyez a szülők tészéte, akkoľ ez I00 gép-
kocsira számolva napi 5.840'-HUF bevétel kiesést eľedményez ateljes paľkolási tertileten.

Egy teljes őtára, de a jelenlegi 50 autóľaszámítottan 18.400.-HUF 100 jármurevonatkozőan
36.800.-HUF bevételi kiesést, 1,5 őrát figyelembe véve - szintén 50 járműľe _ 22.800..
HUF' míg 100 autó esetében 45.600.-HUF bevétel csĺjkkenést számolhatunk napi szinten a
te lj e s j el enle gi đíjťlzető övezetre ťr gyel emmel.

A másfél órás díjmentesség esetébęn sajnos az emberi gyaľlósággal is számolhatunk' arni an,
jelenti, hogy a leadott renđszámmal nem csak a gyeľmek érdekében töľténő parkolás fog tör-
ténni, hanęm egyéb _ és a ľendelet szellemiségébe bele nęm férő _ hosszabb tevékenység is.
Egyetlen egy jelenlegi, és vaľható igénylőľől fel nem tételezve, de a másfe| őramár egy Cor-
vinP|azai, vagy más bevásarlást is lefed.

Budapest, 2012. november 9.

Tisztelettel:
Ą^^,^

Igazgatő


