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Képvĺselő.testĺilet e számár a

Előteľjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó igazgatő

A képviselő-testületi ülés időpontja:2015. ápľilis 16. ' sz. napiľend

Táľgy: Javaslat az tinkoľmányzati intézmények, gazdasági
gépjárművek telken tiiľténő paľkolásáľól szóló
módosításáľa

társaságok tulajdonában álló
Képviselő-testületi határozat

A napirendet nytltlzáľt ülésen kell tárgya|ni, a döntés elfogadásához ęgyszęrulminősített
szav azattobb s é g szüks éges.
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Határ ozati i avaslat a bizottsás. számźt a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigý Bizottságjavasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés
mestársvalását.

Tisztelt Képviselő.testfilet!

I. Tényátlás és a döntés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testĺilet 44l20I5. (II. 19.) szźlmű határozatźlban a Vagyongazdálkodási és
paľkolási feladatokat ellátó szewezetek źLta|akításáról döntött. Emiatt a közfeladatot ellátó
intézméný szervezętek és gazđasági társaságok tulajdonában źi|ó gépjárművek parkolásáról
szóló döntések módosítása sztikséges.

A Képviselő-testĺilet 591201,4. (IV. 23.) szźmihatátozatáva| az a|źlbbiak szerint döntött:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) visszavonja a 16512013. (V. 08.) számu,16812013. (V. 08.) szám,ű, valamint a24512013.
(VI. 1 9.) sztmű hatźrozatźi.
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2.) e|tér a24812013. (VI. I9.) szźmtĺ képviselőtestĺileti határozatII. fejezet 8.. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és egyílttal az onkormźnyzat intézményei, az onkotmányzat
tulajdonában á1ló gazdasági társaságok, aZ onkormányzat fenntaľtásában mtĺködő

' intézmények, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. keľtileti Hivatala
dolgozói részére dolgozói béľleti dijat á||apit meg, amelynek ĺisszege 2014. évben I.526,-
Ft/}ró + Afďgépkocsi-beálló, amely minden évben a fogyasztói áľindexnek megfelelĺĺ
mértékben növekszik. A Közterület-felĹigyelet szolgálati gépjárművei, valamint a JIK
szo|gáIati gépjármúve a Budapest VIII', József u. 27. szám alaťri telken ingyenesen
paľkolhatnak, mivel kozfę|adatot látnak ę1.

3.) a Fazekas Mihály Altalános Iskola és Gimnázium dolgozői számára legfeljebb 15 đb
beálló-helyet biztosít. A Fazekas Mihály Altalános Iskola és Gimnázium dolgozói
számára a szabađ féľőhelyek fuggvényében, de legfeljebb 8 db beálló-hely eľejéig a
Budapest VIII.' Futó u. 5-9. szám alatti telken is engedélyezí a do|gozói parkolást.

4.) egy dolgozó egy darab dolgozói bérleti díjú bérleti szerződés megkötéséľe jogosult'

5.) a Budapest VIII., Bérkocsis l.32., a Karácsony S. u. 29., a Koszorú u.26., aLujzau.32.,
a Magdolna u.28. szám alatti telkeket egyéni gépkocsi-beá||ő cé|jfua t<jrténő hasznosításra
kijeloli. A telekingatlanokon az onkormányzat tulajdonábaĺ á||ő üręs telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet béľbeađásának feltéte]eiről
sző|ő 591201 1. (XI. 07.) ĺinkormáĺyzati rendelet, valamint a Képviselő-testtilet 248/2013.
(VI. 19.) számtłhatározat 8/c. pontja a|apján töľténő parkoláson t,ű|, az onkormányzat
intézményei, az onkormányzattulajdonaban tůIő gazdasági társaságok, az onkormányzat
fenntaľtásában működo intézmények, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII.
kerületi Hivatala dolgozói részéte is biztosít parkolási lehetoséget a jelen határozatban
foglalt feltételek mellett.

6.) a Budapest VI[., Jőzsef u.27, és Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlanokat a

továbbiakban is kizáró|ag az onkormányzat intézményei, az onkormányzat bilajdonában
á|Iő gazdasági társaságok, aZ onkoľmányzat fenntartásában műk<jdő intézmények,
valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerĹileti Hivatala đolgozői részére
parkolás céljábő| haszno sítj a.

7.) az onkormĺínyzat tulajdonában áI|ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi
beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20I|. (XI. 01.) számtl
önkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a 3 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő összegű óvadék megfizetését a dolgozók ľészére elengedi.

8.) az onkormányzat tulajdonában ál1ó üres tęlkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20I|. (XI. 07.) szttmil
önkormányzati rendelet 15. $ G) a.) pontja a|apján a dolgozók részéte eltekint az
egyoldalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat kozjegyzői okiľatba foglalásától a béľleti díj
mértékéľe tekintettel.

9.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beállók üzemeltetésévelkapcsolatos feladatok e|Iźtására.

10.) a) a Budapest VIII.' Bérkocsis u. 32., a Karácsony S. u. 29., a Koszorír u. 26, aLujzau.
32, a Magdolna u.28. szám a|atti, a Budapest VIII., Kálrvária u. 9. és Kőris u.4/b.
szám a|atti telkek kialakításával kapcsolatos költségeL<re 14.356,3 e Ft-ot biztosít a
tI602 - kémény karbantartás és kiváltás címen elkülĺjnített keretösszegből 4.600.000'-
Ft-ot, a lakőház é|etveszé|y e|hántása, gázháIőzat csere címen elktilonített
keľetĺisszegbő| 9.7 5 6.300,- Ft-ot.



b) az a) poĺtban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás |1602 cím _ kötelező feladat -
dologi e|óirányzaton belül a kémény katbaĺtartéls és kiváltás eloirányzatról 4.600 e

Ft-ot, a |akőI:láz életveszély elhétritćĺsa, gtvhá,|őzat cseľe előirányzatrőI9.756,3 e Ft-ot
átcsopoľtosít a telek karbantartás e|oirányzatra II.009,2 e Ft-ot Bérkocsis u. 32,
Karácsony S. u. 29., Koszorú u' 26.,Lujzau.32., Magdolna u.28. szám a|atti telkek
parkoló cé|jára történő źĺtalakítäsi fęladatainak e|Iátźstra, a Kćůvátia u. 9. és Kőris u.

4lb. szám alatti telkek bérbęsztlmítźsfua3.347,I e Ft-ot.

c) felkéri a Polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításźnáI a
határ ozatb an fo gl altakat vegye fi gyelemb e

A Józsefuáľosi Kcizösségi Házak Nonproťrt Kft. részétől igény meľült fel arca, hogy a

tulajdonukban álló 2 đb gépjármu szźtmára a dolgozói parkolási díjjal megegyező összegű
paľkolási lehetőséget kapjanak szabad' beálló-helyen. Tekintettel aÍra) hogy ezek a
gépjármúvek nem személyi haszntiat,ű gépjárművek, hanem szo|gá|ati fęladatot látnak el,
javasolt a parkolás ingyenes biztosítása a kulturális kozfe|adat ellátása érdekében.

Előzőęk biztosíttĺsćľa javasoljuk, hogy a Képviselő-testtilet az 5912014. (IV.23.) szźlmu
határozat 2') pontjáĺak utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítsa: az onkormányzat
intézményei, az onkormányzat tulajdonában áIIő gazdasági társaságok hasznźůatában á||ő
szolgáIati gépjármúvek részére kozfęladat ellátása céljaból a Budapest VIII., Karácsony S. u.

29., Lujza u. 32', Magdolna u. 28., József u. 27. sztim a|atti telkeken ingyenesen parkolást
biztosít.

II. Beterjesztés indoka

A Képviselő-testtilet az 59l20I4. (IV.23.) számű hatttrozatának módosításą és a díjmentes
parkolás biztosítása tulajdonosi döntést igényel, amely döntés meghozatalára a Képviselő-
testület jogosult.

III. Döntés célja, pénzügyĺ hatása

A használatba adással kapcsolatos döntés meghozata|aťedezetet nem igényel.

Az onkormányzat számáramég az ingyenes parkolás biztosítása is előnyös, męrt ahaszná|őra
a béľlęti szetzóđés egyéb kötelmei (pl.: parkoló-hely ľendben iartása) vonatkoznak, továbbá
így kiszorításra kerülhet az Lllegá|is parkoló haszná|at.

IV. Jogszabályi ktirnyezet ismertetése

Az onkormányzat tulajdonában álló üres telkęk, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók
és dologbérletek bérbeadásának feltételeirol szóló 59lf011. (XI. 07.) számiĺ önkormányzati
rendelet 2. $ (8) bekezdése alapján a Képviselő-testĺilet a bérbeadói jogokat bármelýk
bérlemény tekintetéb en kozvetlenül gyakorolhatj a.

Józsefváros érdekében tevékenykedő szervezetek paľkolási diját a 16512013. (V. 08.) számu
Képvi selő.testtileti hatźr ozat r o gzíti.

A dijťĺzetés nélküli paľkolás biztositástlt anemzeti vagyonĺól sző|o 2011. évi CXCVI. törvény
11. $ (13) bekezdése a|ap1án nemzeti vagyon ingyenesen kizárőIagkozfe|adat e||źltźsa, a
lakosság kozszo|gáItatásokkal va\ő e|Iátźtsa, valamint e feladatok ellátásźůloz szükséges
infrastruktura biztositása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint
adható v agy onkezęlésb e.

A kerĹiletben található gépkocsi-beállók bérleti díját 24812013. (VI. I9.) számu Képviselő-
testületi ahatározat II. fejezet 8. c) pontján határozzameg,ezéft ettől eltéro bérleti díjról is
csak a Képviselő-testtilet dĺjnthet.



Kérem az a|źĺbbí határ o zati j av asl at el fo gadás át.

IJatározatijavaslat

. ..'l . . ... (. . ...) számú Képviselő-testtileti határozat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az 59/2014. (IV.23.) szátm.Ú hatátozat 2.) pontját az
alábbiak szerint módosítj a:

eltér a 24812013. (VI. 19.) szźtmű képviselőtesttileti határozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és egýttal az onkormźnyzat iĺtézményei, az onkormźnyzat
tulajdonában ál1ó gazđasägi társaságok, aZ onkormányzat fenntaľtásában mtĺködő
intézmények, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala dolgozói
tészére dolgozói bérleti đíjat äIlapit meg, amelynek ĺisszege 2014. évben |.526,- Ft/hó +

l'fďgepkocsi-beálló, amely minden évben a fo.gyasztói áľindexnek megfelelő méľtékben
növekszik. Az onkormányzat intézményei, az Onkormźnyzat tulajdonában ti|ő gazđasági
táľsaságok, aZ onkoľmányzat fenntaľtásában műkĺjdő intézmények hasznä|atában álló
szoIgáIati gépjáľművek részéľe kozfe|adat ellátása céljából a Budapest VIII., Karácsony S. u.

29., Lujza u. 32., Magdolna v 28., József u. 27. szźtm a|atti telkeken ingyenesen paľkolást
biztosít.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. április l6.
A d<ĺntés végrehajtásźĺtvégző szervezęti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 201- 5. ápnlis 2.

Kovács ottó
v agy on gazdálko dási ígaz gatő

Töľvényességi ellenoľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyziS
nevében és megbizásából :
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