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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testůilet e számár a
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-tęstĹi|ęti Ĺilés időpontj a: 2014, ápr1lis 23. | . ....... sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Semmelweis Egyetem Arc- Allcsont- Szájsebészeti és Fogászati
Klinikáiának kéľelmének elbírálására

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerl szavazattobbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźtr o zati j av as|at a bízottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés

mestáľsyalását.

Tisztelt Képviselő.testület!
I. Előzmények

A Semmelweis Egyetem Arc- Allcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikája (továbbiakban:

Kérelmező) még 20l3-ban kérelmet nyújtott be az onkormányzathoz, melyben kérte a
Budapest VIII. keľület Maľia u. 52. szám a\atti telephelyük előtt 30 méteres koncentrált
rakodó kijelcilését. A rakodóhely kijelölésére beteg-, textil-, étel- és gyógyszeľszá|Iítás
céljából van szfüsége, de legfontosabb a mentő járművek megállásának biztosítása.

A kérelem megküldésétmegelózőęn tĺjbbször ttjľtént egyeztetés aK&elmező, a Polgármesteri
Hivatal, a Jőzsefvátosi Közterület-felügyelet és a Budapesti Közlekedési Kĺizpont Zrt. (BKK)
között, tekintettel arra, hogy a hivatkozott közteľület évek őta a mentők kizárólagos
parkolójaként üzemelt. A Kérelmezőtmég20I2-ben szólította fel a Józsefuaľosi Kĺjzterület-
felügyelet, hogy a kizáľólagos várakozőhelyek után fizesse meg a jogszabá|ybarl előírt díjat.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 43312013' (Iv.29.) sztnn,ű hatźlrozatával 30

méteres, időkorlát nélküli koncentľált rakodó kij elcjléséről dönttjtt.
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il. A beterjesztés indoka
A Kéľelmezo beaďványában (melléklet) jelezte, hogy feladatellátásához elengedhetetlen 4 db
a hét minden napjan (hétvégén is), a nap 24 őrźtjábanľendelkezésiikľe álló kiňótagos paľkoló
biztosítása, mellyel kapcsolatban kéľelmezte a díjťĺzetés alóli mentesség megá|Ĺapítasát is.
Továbbá, aŻ. kovetően, hogy éľtesült aľról, hogy az ingyenes paĺkolóhelyet< biztosítása
ellenére a dĺj ÁFa.-hrta|mźń meg kell ťlzetni, kérĚ; llogy ű onkoimanyzat váIla|jaát ennek
megfizetését.

ilI. Tényállási adatok
Tekintettel arĺa, hogy a Mźria utca díjfizető parkoló ovezet, igy a kére|mezonek fizetési
kötelezettsége keletkezik, A megváltási díj ezena területen, a Budapest fővaros kózigazgatási
terĹiletén a jármíive| várakozás ľendjének egységes kialakításárő|, a vátakozás dijáiőI es az
üzemképtelen járművek t:íľolásának szabá|yozásátő| sző|ő 30l20IO, (VI. 4.) Főv. kgy.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a |.32O.00O,- Ftlvárakozőhelylév (44O,-Ft/őía
(parkolási óradíj) * 12 őra (napi díjfizetési időszak) * 250). A Kérelmezőnek ennek
megfelelőeĺ a 4 db parkoló tekintetében bruttó 5.280.000-Ft-ot kell megfizetnie évente az
onkormányzat tészére.

A hivatkozott területen ferde beállású paľkolási rend van érvényben, mely esetben a Budapesti
Közlekedési Központ Zrt. (BKK) állásfogla|ása a|apjźn a vfuakozni tilos téLb|át 
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méteres távolsági hatáIyt je|zo táb|ájával kell kiegészíteni.

A Palotanegyed parkolási szempontból eľősen túlterhelt, jellegéből adódóan sziímos paľkolási,
kĺizlekedési konfliktushelyzet adódik, illetve adódhat különös tekintettel a hétvégi ídősza|<ĺa..,
A Pollack Mihály téri mélygatázzsa| kapcsolatos jogvita |ezártsa alapjaiban iáItonathatja
meg a vaľosľész parkolásgazdálkodási rendszeľét.

A BKK akizárő|agos váľakozóhelyek kijeltllésénél minden esetben a lakosság érdekeit taľtja
szem előtt azza|,hogy á|taIában olyan forgalmi je|zotáb|a kihelyezését engedélyezik, me|y a
hétvégére, valamint az éjszakai óľfüban nem hatályos. A BKK csak uuu* az esetben
tźtmogatja a |<lzárő|agos paľkoló hétvégére és éjszakźra tórténő időbeli kiteľjesztés ét, ha az
onkoľmanyzat azt külön döntésével javasolja részükľe. Jelen esetb ęn azonban a kére|mező
cé|jaira tekintettel a BKK tźlmogatja, hogy a foľgalmi je|zőtáb|a hatéiya vonatkozzon a hét
minden napjźtta 0 -24 fu áig.

w. A dtintés tartalmának ľészletes ismertetése
A Tisztelt Képviselő-testÍilet arra vonatkozőan dönt, hogy támogatja-e 4 đb kizarólagos
váĺakozőhely kijelölését, ezek tekintetében lemond-e a jelen előterjesztés III. pontjában
részletezett évente esedékes pénzĺisszeg (1.320.000-Ft/ paĺkolő) megfizetéséről, toiábbá,
hogy hajlandó-e átválla|ni aKére|mezotő| az AFA fizetési ktjtelezęttsége1 vagy nem.

v. A döntés céIja, pénzügyi hatása
Amennyiben a díjmentesség mellett dönt a Tisztelt Képviselő-testület, akkor az
onkoľmányzat minden évben paľkolónként I.O39.370-Ft-ról, összisen 4.157.4łO-Ft-ról mond
le, a kérelmezőnek kizátő|ag az évente esedékes pénzosszeg ÁFA taľtalmát (280,630-
Ft/paľkoló) I.I22.520-Ft kell megfizetni. Tekintettel aľra, hogy ebben az esetben év közbeni
létesítés történik, a kére|mezőnek az első alkalommal az időarányos varako zási megváItási
díjat kell megťlzetni, mely atźh|akihelyezését követően határozhatő meg pontosan.

vI. Jogszabályi kiiľnyezet



Rendelet 36-37. $-a alapján đíjfizetési kötelezettség keletkezik.

,36. s (1) Kizórólagos használatú várakozóhelyek kérelemre kĺ;lan jogszabólyban
meghatározott szervek (a tovóbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, legfeljebb azok
homl o kzatának ho s s zób an j elalhet ő e k ki.
(2) A kizárólagos használatú várąkozóhelyek létesítésére szóló hozzájdrulást a tulaidonos
önkormdnvzat egvetértése alapjón az út Jbrgalomtechnikni kezelője adja ki'',

A Fővaľosi Közgyűlés 9l20I4. (II. 13.) Főv. Kgy. rendeletében módosította a Rendeletet
mely, 2014. mĺĺrcius I6-án lépett hatalyba és következókettarta|mazza:

37. € (II bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(]) A védett övezetben és a vórakozási ovezetben létesített kizórólagos hąsználątú

várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulaiďonos önkormúnvzat rlźszéľe - az (5)
bekezdésben meghatórozott kivételekkel - vdłakozdsi megvúltósi díiat kiiteles íizetni az
alábbiak szerint:

a) a védett övezetekben lévő kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megvóltási díja
v árakozóhelyenként a vé dett övezeti alapdíj kettő ezer ots zázszoros a ;

b) a várakozósi t)vezetben a kizárólagos hasznáIatú várakozóhelyek éves megvĺźltási díja
várakozóhelyenként az adott terĹiletre érvényes eg,,órai váľakozósi díj és a kizárólagos
használatú várakozóhely napi iizemidő szorzątának kettőszázötvenszerese.,'

(2) Az R. 37' ý-a az ąlábbi új (5| bekezdéssel egészül ki:
,, (5) A humán egészségügłi feladatokat ellátó szervezetek kozül azon fekvőbeteg-ellátó

intézmények, amelyelcrlek csak eg) utcai fontra nyíló bejórata van és gépjármű-
várakozásra alkalmas közterületen kívüli teľülettel egyébként nem rendelkeznek, ĺegfeljebb
4 darab kizórólagos használatú várakozóhelyet díjmentes használatba kaphatnak. 4
díimentes hasznd'latról a keri,ileti i)nkormánvzat tulaidondban lévő közteľiiletek esetén a
keriiletí iinkormdnvzat képviselő.testiilete, a Fővórosi onkormányzat tulajdonában lévő
kÔzterületek esetén - a Fővárosi Közgyűléstől ótruhózott hatáskarben eljárva - a
főp ol gĺźrme s t er dt)nt.,,

Az előterjesztésben leírtak a|apján, tekintettel a Palotanegyed parkolási nehézségeire, nem
javaslom azt,hogy aKéte|męző részére ingyenesen biztosítson a Tisztelt Képviselő-testület
kizár ő|agos parkolási lehető sé get.

Ha.rÁnoza,Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy a Semmelweis Egyetem Aĺc- Állcsont- Szájsebészeti és
Fogászati Klinikájának Budapest VIII. kertilet Mĺíľia u' 52. szźm a|atti épület homlokzata előtt
kialakítandő, 4 darub kizárólagos haszná'|atu várakozóhely díjmentes használatba ađásźra
irányuló kérelmét nem támogatja.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2014. źryri|isZ3.

A döntés vé grehaj tás źi v égző szerv ezeti e gység : Y agy ongazdálko dási és Üzemeltetési
Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iroda



A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététę| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20I 4. március 26.

Törvényességi ellenorzes :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbizásából ( ,
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đr.Mészáĺ. Eľika

a'jegyzó 
,,,lĄ ;ilri 1 A"



melléklet

'ffi'ffi
SEMMEL1IITEIS EGYETEM
Fagaĺvastudományi Xar
Árc- Allcsĺlnt- Szájsebeszeti ós F:ogászati Klínika
1085 Budapest' V|||. Mária u' 52'
|gazgató : Dr. Barabás JÓzseÍ egyetemĺ tanár
Teł-: 266.0457. Fax.: 266-0456

,Budapest Fővaros VIII. kerĺil.et
.IózseÍ}zĺrosi l]ol gáľmesteľi I'l'ivatal.
Dr. Kocsis \,ĺáté
Pol,gánnesteľ L. r rćszćľe

Tiszrelĺ Płrlgáľrnester Úr, .,'

Ałulĺrtltt, ĺnilrt a Senrmelrveis Eg,veten1 Fogorr,os|uĺlornzrny'i Kzľ, Arc-Á'llcsont-Sájsebćszeti és
.Fogĺiszati Klinikájauak igazgatóją az alábbi kéréssel Íbrdulok onhtĺz.

Klittikáĺk a Budapest, \ĺIiI, keriilet Mária rr. Pá.l u. sarkár .helyezJiedik' el' Nenr ľerrclelkíjzĺ'.tnk
bc.ls<i udvarĺal' elkĺilöníret paľkoló]rel}'ekkel' A Klinika betegÍLrrgalrną anyag- eszk<ĺzszállítása kiáľólag
a Máľia utcai fľo'nt.ľel<ll birtosít]rató. itt taláiható Klinikánk eg}'etlen bejárati ajtaja.

Fentiek miatt fel'tétleniil sziiksćges. hogy a Máľia utcai fi.olrton legďább 4 parkolólrel,v
kizíľólagosan renc|elkezésiinkľe álljon a hét n:inderr napjĺin' 0.24 Órĺiban. Csak így biztosílható a
Íb11'a6'u'o' betegszállítás (OlvísZ. betcgsz-állító sz.olgáIatok, ľabszállítók, rendőľi kíséľettcl ér'kĺ.lz<l

betegek stb'), az arryagok. eszkÔzök 1:olyamaios sz;ĺ]líĺása. a ľckvĺiosztályos betegek éielmezésé'rlek
tnegoldása, a sĺiľgősségi konzíliáriu"si, ügyeleĺi gépk<lcsik paľkolása, a' toxtĺlÍĺík, gazpalackot
gytgyszeľek 1blyamatos szállĺtása.

KérésÍinket. negalapozza a ľővaĺosi Közgy{ilés 20l4. január 29'-i riléséĺ el'fogaĺlotľ

,o.ravaslat :r 'Budapest főváros közigazgatási teľii|eĺén a jár:rnűvel váľakozás ľenĺ|jénck
egĺsćges kialakításáľĺíl' a várakozás díjáľrĎl és az ĺizcmkóptclcn járművek fárolásának
sz.abĺĺlyozásáról szóIó 30/20I'0. (vI. 4.) |l'őv. Kgy. rendelet módosíťásao'

A módosíĹás kovetkeztébc''lr a hatályba tépést köveÍően a rende|et 37. $-a az a|ŕŕ.bi tl1 (1
bekezdéssel egésf ii]Ĺ ki:

''(5) Á humán egésr*égÍigy*i ťe|aĺlĺrtokaŕ el|átó szen.ezctek kiizíĺ| azon {ekvőbefeg ellátó
intézmények, amc|yeknek csak egľ uÍcai fontia nyĺló bejárĺta vaĺ ós gépjáľmíi váľakozásra
alkĺlmas kłizfeľii|eten kívüli teľiiltttel egyéb'ként nem ľenĺIelkeznet lcgfeljebb 4 darab kizáľĺĺlagos
használaÍú várakozóhelyet díjmentes használatba kaphatnak. A díjmentes használaÍľól a keľiitrcti
łinkĺlrmány.zat ťulajdonában |évő közteľiileĺek eseĺén a keríi|eŕi iinkormányzat kópvĺselĺí.testiileÍe, a
Főváľosi onkormánvzat tulajdonában lér'ő közteľüIetek esetén * a B.ővárosi Ktizgvű|ésÍőt
átrubázott hatáskiiľben e|járł'a _ ĺr fĺĺpolgármcster dłinÍ.''



A BKK és az Önkoľrnányzat ĺlletékes iigyosztál1'ának egyeztetése alapjĺlrr a kövc'tkezőképpen
'rc1jesiillret a paľkolólrelyek kiieiolése:

,,ą 1 tlb parko't(lheIyeĺ ,,.ferĺlén,' kelĺ értelmezni, ę.hhez a kĺivetkező .ielzések sztłĺĺségesek (táblą'
úttěl,festés).

",ĺlárukozlli tilĺls,' ĺciblu

. Kiegészíĺő ĺtÍblĺíll ,,kivél:e Klinika,'

. Kiegészíĺő ióblún u ,,Jbľ,1a,' parkĺ>ĺĺł'st jeĺiilćí e-UT 04.02.1l 'H-38 ábrónak rłlegfelelő jelzés

" Kiegészítő tóblán ą vćłrako=ás ľnóilja első keľékk:el a bĺll oĺđali jĺi,rdún e-UT 04.02.I l H-45

ĺibrćlĺlrlk nĺe gle.leltÍ j e lzés

. Kíegészítő ráblán a sziłksěges ho.tsz: 2() łn

l Siírga szaggĺtĺoĺĺ ĺluľkolaĺi jel, cl ,szegéĺyen, 20 m hosszan.

tI ptlĺ.ktlĺisál, kezdetét.ielző J'eľde fehé.ľ burkolaĺi jeleĺ, a sórga szaq4ahtt hlłľkĺlĺlti jel végéhez
s zĺi ks é ges i gaz ítanÍ.,,

K'ércnr Polgiĺnncsĺeľ Lírat, liclgy kéľelnĺinket Íerjessze a következő Képviseleti-testületi üléS elé.
Kéljük szives tárrogatását' hogy ĺigyrinlĺbcn színruĺrlcra kedvező döntćs születhesseIr,

I]udapcst. 2014. Íbbruár 18.
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