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Yáľ'osgađátlkodási es Pénziigyi Bizottsĺíg véleményezi x

Ilumánszo|gáltaüási Bimttság véleményezi D

Hatźnozati javas|at a bizotĺság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénziig.vi Bizottsáď Humánszolgáltatĺási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteiesztés me sLársv a|ásáú..

Tisztelt Képvise|Gtestület!

I. Előzmények

AKépviselő-testtilet a289/2013. (uI.17.) a472/20|3. (KI.18.) és a35/2014. (II.28.) száműhatfuozatailbarl
döntött arról, hogy Józsefurárosi parkolás-gazdálkodási ľendszert bővíti a 30lf0|0. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet
szerinti 4. és 5. díjtételíĺ terĺileteken (4. díjtételűĺ vórakozósi teriilet: A Rókóczi út _ Baľoss téľ _ Kerepesi út
_ Lóvásĺźr utca _ Mosonyi utca - Festetics Györgl utca - Fiumei út - Teleki Lĺźszló tér _ Népszínház utcą -
NagłFwarosutca_Mótyóstér_Koszorúutca-Barossutca_Szigonyutca_ruaĺ*-Józsefkt)rútdltal
hatóroh terület, beleérwe - a József k)rút kivételével a hatóroló utakat és teľelret valamint a Lóvásór utca.

5. díjtételíí vúrakozósi teriilet: A Teleki LászIó tér - Népszínhóz utca . Nag Fuvaros utca - Móĺyás téľ -
Koszoľti utca - Baross utca - Szigony utca - wat *ĺ - Kordnyi Sóndor utca - Illés utca - Csobónc utca -
Kźlvdria utca - Kőris utcą - Diószegi Sámuel utca - Csobĺźnc - Szeszglar utca - Visi Imre utca - orczy út -
Bgross utca óltal hatdroh terület, beleértve - a Teleki Lĺźszló téľ, a Népszínfuiz utca, a Nagł Fuvaros utca, a
Mótyás tér, a Koszorú utca, d Baross utca, a Szigony utca, Kőris utca kivételével - a hotqroló utalrat és
tereket.).
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II. A beteľjesztés indoka

A kertileti dijfizetíĺ zőna bóvitése, valamint a parkolás-tizemeltetési tapaszta|atok alapján a Józsefilĺáľos
közigazgatási teriiletén a jránniĺvel töľténő várakozáskiegészítő,helyi szabályozásźrő| szdló zenotg.or1.18.)
önkormányzati rendelet módosítĺása sztikséges, mely a Képviselő-testiilet át nem ruházható hatĺáskörébe
tartozik.

III. Tényáltásĺ adatok

A Józsefüĺárosi Parkoliás-ĺizemeltetési Szolgálat 2014. március hónapban paľkolási vizsgálatokat folytatott a
fent e.mlíte.tt- és a tervezett bővítésből kimaradt teľülotokon.
A méréset valamint a miírcius |74n megtartott lakossági ňrumon a lakók által is felvętett észľevételek is
megeľősítettét hogy a képviselő-testiileti dĺjntésekben elfogadott dfiÍizető zőna bővítésével valószínűleg
azot akik eddig P+R parkolasra használĺák a je|zettparkolóhelyeket, a bővítés utźn atényleges díjfizetésbe
be nem vont teľtileteken fognak féľőhe|yeket fog|alni, csökkentve az ott élő józsefuĺĺrosiak által ez idźig
hasarált parkolóhelyek számát.

Mindezek figyelembe vételével a Józsefuĺárosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálat szakmai állĺáspontją hogy a
lakossági hozzźĄźra|ásbiztosításáft szfüséges kibővíteni a30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet,,Vĺłrakozási
övezetek diitételek szerinti felsorolĺásď' címii 2. melléklete szerinti teljes 2., 4. és 5. dijtételű terĺileteken
(összefoglalva.. ą Rókóczi l,jt - Baross tér _ Kerepesi út _ Lóvasar utca - Mosonyi utca _ Festetics Györgl
utca_Fiumeiút_orczyút_Ulbiút-Kĺźtvintér-Múzeumlujrút,beleérne_aLóvąsrźrutcakivételévela
hątaľoló utakat és tereke) a Józsefuĺárosban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők szźtmźra.Igy azot
akik csak hosszas keresgélés uüán találnának parkolóhelyet, a tényleges díjfizető zőnźn belül díjmentesen
tudnak viáĺakozri az a|ábbi teriiletek kivételével:

- Baross tér
- Blaha Lujzatér
- Józsęfkĺt.
- Múzeum krt.
. Rákóczi tér
- Rfüóczi út
- Kerepesi út

- Keleti Pu. indulási-és érkezési oldal
- Fiumei úti feliiljáró alatt

A kerĺileti lakossági vráľakozási engedélyek kedvezményľe, ingyenes parkolásra a fenti területeken és
közutakon nem j ogosítanak'

A javaslat szerint a 26120|0. (W.18.) önkoľmányzati rendelet 2. $ (1) bekezdése helyébe a következő
ľendelkezés lép (a módosítási javasl at dő1rt betűvel jelĺilve):

''2. $ (1) A lakossági várakozásihozzÍĄáttullźs_ kérelemre _ annak a lakosnak adható, aki
a) Budapest Főváros VItr. kerület teriiletén ą 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgl. rendelet 2. melléklete szeľinti
vórakozasi övezetben állandó bejelentett lakóhellyel ľendelkezfü,
b) a munkáltatótól kizárólagos hasmáiatba kapott egy daľab, a munkáltató által üzemben taľtott vagy
|izinge|7 vagy tartósan béľelt személygépkocsiľa, ha az a) pontban megielölt gépjfuműre lakossági
vátrakozźsi hozzź$aĺulással nem rendelkezik.''

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet az előterjesztésben foglaltak a|apján dö'nt a Józsefuĺáros közigazgatźtsi teriiletén a
jáľmĺĺvel töľténő vánakozilskiegészitó, helyi szabályozáséró| sző|ő 26/2010. o[.18.) önkoľmĺányzati rendelet
módosítĺásĺáľól, elfogadja aze|őterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet tervezetet.

v. A döntés cé|ja' pénzügyi hatása

Az önkormányzati rendelet elfogađásáva|vfuhatőan az őpri|is 15-i dfifizető zőnabővítésévęl a hatłároló utak
és azok közvętlen köľnyékén váľhatóan megnövekvő parkolási feszĹiltségekből adódóan nagyjából 250-300



új lakossági hozzájáru|ási igény fog keletkezni. A jelenlegi szabá|yozás szerint 3000 Ft/lakossági
kedvezmény esetében ez 750.000-900.000 Ft többletbevételtjelen! ugyanakkoľ az ingyenesség okán azonós
<lsszegĺĺ bevételkiesés keletkezik.

A rendelet módosít,ĺása miatt a Józsefuárosi Paľkolĺás-iizemeltetési Szolgálatnáltervezęttbevételek vĺáľhatóan
teljesülnek.

VI. JogszabályÍ kłiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarorsaág helyi önkormányzataiľól szóló 201l. évi CLxx)ilx. törvény
42. $ 1. pontján alapul, mely szerint a Képviselő-testtilet hatĺáskörébő| nem ruhĺázhatő ái arendeletalkoüás.

Fentięk alapján kérem az önkormányzati rendelet módosítĺásának elfogadását.

Budapest, 20|4. ápri|is 07.

Tö'rvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízĺĺsábĺól.tt (łIt, Cľ/}Ľ^v
dr. Mészár Erika

aljegyző

?*'?
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Buđapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi onkorm ányzatKépvisel&testĺiletének
.....l20t4.(.......) łinkom ányzati ľendelete

Jĺózsefváľos közigazgatźsĺ területén a jáľművel töľténő váľakozás |degészítő, helyi szabályozásártól szó|ó
2612010. (W.18.) tinkományzati ľendelet mĺódosítĺĺsáľól

Budapest Fővráros VItr. kerület Józsefüáľosi onkormĺányzat Képviselő-testiilete az A|aptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatáľozott eredeti jogalkotói hatĺáskörében, a Budapest Fővĺáľos Közg5ríĺlésének a Budapest
fővĺáľos kozigazgatźlsi teľĹiletén a jĺármtĺvel vźnakozás rendjének egységes kialakíüásáró|, avárakozáls dfiĺáľđl és
azilzemképtelen jĺárművek tárolásának szabźiyoz'ásárő| sző|ő 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 10. $ (5)
bekezđésében, 11. $ (4) bekezdésében, a 13. $ (2)bekezÄésben és 40. $-ban kapott fe|hata|mazźts alapjĺán a
k<ivetkezőket rendeli el :

1. s A Józsefrĺáľos kozigazgatźtsi terĹiletén a jánniĺvel történő várakozás kiegészitó, helyi szabá|yozásźtó|
sző|ő 26/2010. on.18.) önkoľmĺányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép :

''2. $ (1) A lakossági váĺakozásihozzź!áru|źs_kérelemre - annak a lakosnak adható, aki
a) a Budapest Fővaros VIII. kerület terĹiletén a 30l2010.(VI.4.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete
szerinti vaľakozási övezetben állandó bejelentett lakóhellyelrendelkezik,
b) a munkáltatótól kizárólagos haszrálatba kapott egy darab, a munkáltatő áůta| tizembentaľtott vagy
|izinge|ą vagy tartósan bérelt szeméýgépkocsirą ha az a) pontban megielölt gépjráľműre lakossági
v árakozási honáĄźru|źtssal nem rendelkezik.''

2. $ Ez a rendelet 2014. ápri|is .... napján lép hatálýa.

Budapest, 2014. áryril'is ....

Rimán Edina
jegzíl

dr. Kocsis Máté
polgłáľmesteľ



Budapest Főváros YIIr. keľĺilet Józsefváľosi
onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének

Józsefváľos ktingazgatásĺ terĺiletén a jáľmÍive|
tti ľténő v ár akozás kięészítő' helyĺ

szabályozĹsáľól szĺó|ó 26120|0. (w.18.)
önkormánvzati rendelete

2. s (l) A lakossági vĺárakozasi hozz'á!átu|ás _
kérelemĺe _ annak a lakosnak adható, aki
a) a Budapest Főváros VIII. kerĺileti frzető

vłáľakozłsi övezet teriiletén á||andó bej elentett
lakóhelýel rendelkezik,

b) a munkáltatótól kizaľólagos hasnláiatba kapott
egy darab, a munkáltató áita| llzemben taľtott,
vaw |izingelt" vaw tartósan bérelt
személygépkocsiľą ha az a) pontban
megie|ölt gépjĺármiĺre lakossági válrakozźľ;i
hozzÍ$átra|ással nem rendelkezik.

Budapest Főváľos VIII. keľĺi|et Józsefváľosi
on ko ľm ányzat Képviselő-testĺi|etének

Józsefváľoskőzigazgatátsiteľůileténa jáľművel
tłirténő váľakozás kiegészítő' helyi

szabáIyozásáľól szĺóló
2612010. (vI.ĺ8.) iinkoľmányzati ľendelet

módosítĺĺsáľól

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése heýébe a
kĺjvetkező rendelkezés lép:

'2. $ (1) A lakossági vźnakozÁsi honÍĄéra|ás _
kérelemre _ annak a lakosnak adható, aki
a) a Budapest Főviáľos VIII. keriilet teľiiletén a

30/2010. CVI.4.) Főv. Kgy. ľendelet 2.
melléklete szęrinti vátrakozźĺsi övezetben
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

b) a munkáltatótól kizárólagos hasnźůatba kapott
egy darab, a munkáltatő ź!|ta| üzemben tntott"
vagy |ízinge|t, vagy tartósan bérelt
személygépkocsira, ha az a) pontban megielölt
gépjármiĺľe lakossági váľakozasi
hozziýźru|ással nem rendelkezik.''


