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Budapest Józsefvá ľosi onkormá nyzat

Képviselő.testülete számára

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testĺilet a 44l20I5.(II.19.) sztnruhatáĺozatávď a Józsefvaľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálatot
2015. mĺírcius 3l. nappal jogutód nélkül megszÍintette, és a helyi közutakon, a helyi önkormányzat
tulajdonában á1ló közforgalom elől el nem záĺt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületekenközúti jáľművel töľténő várakozási (parkolási) kcizfelađatot2}ls. április 01. napjától aKisÍälu
Kft. útjĺĺn látja el.

Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi tilés idĺípontj a: 2011 5. szeptembeľ 1 7. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a
kiegészítő' helyi
módosításáľa

Józsefváľos kiizigazgatási teľüIetén a jáľművel tiiľténő várakozás
szabá|yozásárő| szólĺó 26l201,0.(YI.18.) iinkoľmányzati rendelet

A napirendet nyíIt ülésen kell táľgyalni, a ľendelet elfogadźsźhoz minősített szavazattöbbség
szĹikséses.
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VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x
Embeľi Eľőforrás Bĺzottság véleményezi tr

Hatźr ozati j av aslat a bizottság, száÍnźLr a:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előteľjesztés
mestársvalasát.



A Képviselő-testiilet a 4512015. (II.19.) szźlĺrru határozatával aľról đöntĺjtt' hogy a Kisfalu Józsefuarosi
Vagyongazdálkodó Kft.(atovábbiakban: Kisfalu Kft.) 2015. július 01. napjátóIzźtrtkörańszvénytársaságként
mrĺködik tovább.

AKépviselő-testĺilet a99l2015. (IV.l6.) számú döntésében többek kozottaĺrő|hatáĺozott, hogy e|fogađjaaz
átalakulással létĘövő jogutód jogi személy a|apszabźiyźt, amelynek értelmében a taľsaság cégneve:
Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZáľtkoruen Működő Részvénytĺĺľsaság (a továbbiakban: JGKZrt.)

1.

A Budapest Fővĺíros VIII. kerület Józsefvarosi onkormányzat és annak kizárólagos tulajdonában lévő
gazdaságitáľsaságainak és intézményeinek folyamatos és akadálymentes munkavégezéséhez szükséges, hogy
a szo|gá|ati célú gépkocsikkal díjmentesen tudjanak parkolni a keľületben. Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet
Józsefvárosi onkoľmanyzatKépviselő-testiiletének a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Műkĺjdési
Szabá|yzattnő| szóló 36lf014. (XI.06.) önkormĺínyzati rendeletének 3. melléklete tarta|mazza ezęn
intézmények és gazdasági táľsaságok listáját.

2.

A Fővárosi Katasztľófavédelmi Igazgatőság VIII. keľiilet Közép-pesti Paľancsnokságanak gépjármúvei
részére szükséges a behajtási-válrakozźsihozzájźlru|ás kiadása. A Paľancsnokság jelezte a JGK Zrt. felé,hogy
a munkájuk soľán többször kaptak pőtdijat, mikĺjzben t:lizeseÍhez vagy veszélyhelyzet e|htlrítástůtoz kellett
kiszállniuk és a helyszínen várakozniuk' A Paľancsnokság székhelye Budapest VIII. kertilet, Dologház utca
1-3. A parancsnokság gépjáľművei jellemzően megktilĺjnbĺjztető jelzéssel ellátottak, dehasznáIatban vannak
jelzéssel el nem |atott gépjárművek is, melyek hasznáIata szintén elengedhetetlen a feladatuk gyors és
s zak szerű e|Iátásźůlo z.

Ezek a|apján szükséges a Józsefuáľos közigazgatási területén a jármiĺvel tĺĺfténő várakozás kiegészítő, helyi
szabá|yozźtsáról szóló 26l20|0.(vl.18.) önkormányzati ľendelet módosítására.

II. A beteľjesztés indoka

ATisztelt Képviseltĺ-testĹilet jogosult a ľendelet-tervezęt elfogađásĺíľa.

III. A dłintés célja' pénzügyi hatása

1.

A dĺlntés célja, hogy a rendelet egységesen szabá|yozza avźltakozasihozzźljźnulások kiadását.

2.
A Főváľosi Katasztľófavédelmi lgazgatőság VIII. keľület Kĺizép-pesti Parancsnokságának gépjĺírmiĺvei
részére, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi Önkotnányzat és annak kizaľólagos
ťulajdonában |évo gazđasági taľsaságainak és intézményeinek, kozszolgá|ati céka és munkavégzésre.
ki adható l e gyen a váľo srendé szeti b ehaj tás Ĺv ár ako zási ho zzáj áru|ás.

Ytrhatoan 40-50 gépjárm-bre kéľelmezik a várakozátsi engedély kiadását, melynek bevétele (3000 Fťdb)
150.000 Ft. Aľendelet módosítással a JGK Zrt.-nek bevétel kiesése keletkezik. Figyelemmela27 oÁ.os

kihasználtsági mutató ta a teÍv ezett bevételek várhatóan telj esülni fo gnak.

IV. Jogszabályi ktiľny ezet

A Képviselő-testÍ.ilet dcjntése a Magyaroľszág helyi önkormanyzaturő| sző|ő 2011. évi CLXxXx. törvény
(Mötv.) 23. $ (5) bekezdés I. és2. pont, a 42. s I. pontjában foglaltakon ďapul.



Fentiek alapján kéľem az előteľjesztés mellékletétképező önkoľmanyzati ľendelet elfogadását.

Budapest, 2015. szeptember 8.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbízásábóltt r' (, 
tĺ-, . ľ//fl uU( Ł4//

dľ. Mészár Erika
aIjegyző

2015 slEľ] 0 B

dľ. KocsÍs Máté
polgáľmesteľ
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, Budapest Főváľos VIII. keľüIet Józsefváros onkormányzat
i Képviselő-testüIetének

Józseftaľo skozigazgat",,..*;:'":;;;äffi;"':J.",],.."u' helyi szabál yozásárő|sző|ő

' 2612010. (VI.18.) önkoľmányzati ľendelet módosításáról
i

l Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuiáľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtilete az Alaptciľvéĺy 32. cikk (2)
i bekezdésében meghatźrozott feladatkcjrében e|játva, Budapest Főváľos Kĺĺzgyúlésénęk a Budapest fővaľos

l tozigazgatási teľületén a jáľmúvel vtrakozás iendjének egységes kialakĺtĺĺsĺľol, a váľakozás di1źrő| és az
) izemképtelen jármrĺvek tĺĺľolásĺĺnak szabáIyozźlsĺĺrólszóló 30120|0. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 10. $ (5)
l bekezdésében, 11. $ (4) bekezdésében és a 13. $ (2)bekezdésben, vďamint azAlaptöľvény 32. cikk (l)
i uetezdés a) pontjában kapott felhata|mazás atapján a következőket rendeli el:

. 1.$ Józsefvaľos kozigazgatasi terĹiletén a jáľmúveI történő vĺáľakozás kiegészítő, helyi szabá|yozásźrőI szőIő.. 2612010. (VI.18.) önkormanyzati rendelet2lB. $ (1) bekezdés helyébe akcjvetkező ľendelkezés lép:

:

, ),2/B' s (I ) A városrendészeti behajtósi-várakozási hozzájárulás - hlrelemre -
a) a BRFK VIII. kerĹileti Rendőrkapitányság,, b) a Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatósóg Vlll.keriilet Kozép-pesti Parancsnol<sága,
c) a Budapest Főváros VIII' kertilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal', d) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvórosi onkormányzat és annakkizórólagos tulajdonában

, lévő gazdasági társaságainak és intézményeinek (közszolgĺźlati célra, munkavégzésre)
e) a Józsefvárosi Kozbiztonsógi Polgárőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes TíÍzoltó Egłesület,

üzemeltetésében, használatában álló, megkt;lanb1ztető Jény- és hangjelzéssel fel nem szeľelt
személygépkocsilcra, valamint j500 kiĺogramm megengedett legnaglobb Óssztömeget meg nem haladó
t ehergép ko c s ilcr a adható,, .

2. $ E ľendelet 2015. szeptember 18. napjan lép hatályba.

3.$ E rende|et ahatźiyba lépését követő napon hatáIyźú veszti.

Budapest, 2015. szeptember ....

Danada-Rimán Edina

jegyző

dľ. Kocsis Máté

polgáľmester
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a Józsefvóros kozigazgatósi területén a
j árművel tĺjrténő várakozás kiegészítő, helyi

szabályozásáról szóló 26/20] 0' (ĺ/I, ] 8.)
onknrmánvzati rendel et

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
onkormónyzat Képv i s el ő -

testiiletének .../2 0 I 5 '

( .'.'. ) anlrnrmányzati rendelete a
Józs efváros kÓzigazgatás i terüIetén a

jórművel torténő várakozás kiegészítő, helyi
szabályozásáról szóló 26/20] 0. (/I. ] 8.)
tjnknrmánvz ati rendel et mó do s ítás ár ól

2/B. s (I) A váľosrendészeti behajtásŕvárakozási
hozzájárulás . kérelemľe -

a) a BRFK VIII. keruleti Rendőľkapitáľryság,
b) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

P o lgĺźrmesteri Hiv atal,
c) Közteriilet-fenntąrtdssąl, vĺźrosiizemeltetéssel

kapcsolatos kozszolgáltatási feladatokat ellátó szerv
d) a Józsefváľosi Közbiztonsági Polgórőrség és

Katasztr ófov édelmi onként es Tűz olt ó Egł esület,
e) a p ar ko l as -iiz em elt eÍ és i fel a dat ot el l ĺźt ó s z erv

iizemeltetésében, használatában álló,
megkülönböztető férty- és hangjelzéssel fel nem
szerelt személygépkocsilcrą, vąląmint 3500
kilogramm megengedett legnagłobb ossztomeget
meg nem haladó tehergépkocsilcra adható

2/B. s (I) A vdrosrendészeti behajtási-vórakozasi
hozzójdrulas - luźrelemre -
a) a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitónysĺig,
b) a Fővdrosi Katasztrófavédelmi lgazgatóslÍg
VIII. keriileí Közép-p estÍ Parancsno ks dga,
c) a Budapest Fővóros VIII. keľiilet Józsefvdrosi
P olgdrmest er i H iv ąt ąl,
d) a Budapest Fővdros VIII. keriilet Jóaefvdrosi
onkormdnyzat és annak kizdrótagos tulajdonóban
lévő gazdasógi tdrsasógainak és Íntézményeinek
(kölszo lgdlati célra, munkavégzésre)
e) a Józsefvdrosi Kozbiztonsági Polgárőrség és
Kat asztr ófav édelmi onkéntes T,ĺizoltó Egł esület,

iizemeltetés ében, hąsználatdban dlló, megkülonboztető
Íény- és hangjelzéssel Íel nem szerelt
személygépkocsilĺrą, vąlamint 3500 kilogramm
megengedett legnagłobb össztomeget meg nem hąladó
tehergépko cs ilrł ą ądhąt ó.



INDoKoLÁS

Részletes indokolás

1. $-hoz

A Főváľosi Katasztľófavédelmi Igazgatőság Vlll.keľtilet Kózép-pesti Paľancsnokságának gépjárművei
részére és a Józsefuaľosi Gazdálkodási Zrt. megvá|tozott feladatďhoz méľten is kiadható legyen a
váľosrendészetibehajtási-vaľakozásihozzájáru|ás.

2.S-3.$-hoz

Hatźt|yba léptető és hatályát vesztő rendelkezéseket taľtalmaz.

HatásvizsgáIat

A rendeletteľvezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotasról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.

$ (1) bekezđése előírja az előzetes hatásvizsgiílatot: ,,A jogszabá|y előkészítője - a jogszabtůy feltételezett
hatásaihoz igazoďő részletességú _ eIőzetes hatásvizsgéĺIat elvégzésével felméri a szabá|yozás vźľhatő
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéľől a Kormĺĺny által előterjesztendő tĺiľvényjavaslat'
illetve koľmányľendelet esetén a Kormáný, önkoľmányzati rendelet esetén a helyi önkoľmiínyzat képviselő-
testületét tájékoztatru kell. Miniszteľi ľendelet ľendelkezhet ugy, hogy az źitala meghatátozott esetben a
kö zj o gi szew ezetszab źiy o ző eszköz elkészítőj e e lőzete s hatásvi zs gál atot v é gez.,,

A hatĺĺsvizsgálat során a (2)bekezdésben meghatźrozottakat kell vizsgálni.

1. T:ársadalmi, gazdasági, kdltségvetési hatása: A rendelet módosítasrínak alapvető célja, hogy a
józsefuáľosi vaľosiizemeltetéssel és a katasztľófavédelemmel összefüggő feladatok ellátasanak körülményei
javuljanak.

2. Kĺimyezeti és egészségi k<jvetkezményei: Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem ľelevĺĺns.

4. Ajogszabĺĺly megalkotasanak sztikségessége, a jogalkotĺás elmaradásának vĺĺľható
következményei: A rendészeti és váľosiizemeltetési igények figyelmen kívül hagyásával a feladatelláüĺs
nehézségekbe ütközne.

5' A jogszabá|y alkďmazásźůloz szfüséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem
igényel tĺjbblet feltételt.


