
Budapest Józsefváľosĺ Onkormányzat

Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett igazgatőságelnöke

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 2016. október 06. . sz. napirend

Táľry: Javaslat a dolgozói parkoltatásra vonatkozó 59t20I4. (rV. 23.) számű képviselő-
testĺiletihatározatvisszavonásáraésűjhatározatmeghozata|ára

A napiľendet nyílt tilésen kell táľgyalni, a határozat elfogadásőłloz egyszenĺ szavazattöbbség
sztikséges.

Etőlcszĺto snRvpzBľI EGYsÉG: JozsBrvÁnosl GłzoÁlrooÁsl KtaoNr Zxľ.
KÉszÍľgľrB: Baroc Enlxa REFERENS

PÉNzÜcyl FEDEreTET IGÉI.ľYEI,ł.IEM IGIiNYEL, IGAZoLÁS:

JocI roNľRol-t: 4Ę .
BBľERrBszľÉsneALKALMAS. , /^, Í

/, /ky,ĺ,- Dłľłoa-RIlr,lÁľEolľ.ą

t,L t-: K____L

C\4ą

Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság v éIeményezi

Embeľi Eľőforrás Bizottság v é|emény ezi

Hatáĺozati iav as|at a bizottság számátra..

A Városgazdálkodási és Pénz:d;gyi Bizottság javasolja
előterj esztés megtárgy a|ásált.

Képviselő-testületnek

x
tr

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete az 59l2ol4.
(tV. 23.) számú' hatfuozatźhan ľendelkezik az onkormĺányzat tulajdonában á1ló tires telkek
kedvezményes (1526 Ft/ľró + ÁFA), dolgozói paľkoltatás cé|jáhó| i.i'te.'o hasznosításáľól. A
szabályozás hivatott gondoskodni a Polgármesteľi Hivatal dolgozói, az onkormányzat
tntézményei, az tnkoľmányzat tulajdonában á|Iő gazdasági táľsaságok, az Önkormányzat
fenntaľtásában mfüödo intézmények, a Budapest Főváros Kormányhivata|a VIII. kerületi
Hivatala, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Fazekas Mihály Általános
Iskola és Gimnázium dolgozóinak kedvezményes parkolásáľól. A fenti szabállyozással érintett
parkolótelkek tekintetében az elmúlt két év gyakorlata soľán felmeľülő visszásságok pontos
leszabályozása, valamint az újonnan felmertilő, kedvezményes parkolásra iriáĺlyuló kérelmek
beérkezése szfüségszerÍĺvé tette a hivatkozott döntés felülvizsgálatát. Mive| az érintett
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képviselő-testületi hatálrozat több ponda is módosításľa szorul, céIszeru annak visszavonása,
ésújhatározatmeghozata|źxa|történőűjraszabát|yozása.

A BRFK VIII. keľĺileti Rendőľkapitányságtólkérelem érkezett2016. augusztus végén további
kedvezményes parkolóhelyek igénybevételéľe vonatkozőarĺ. Az újonnan felmerülő igényeket
a keľületi állomanyi |étszám növekedésével indokolták, valamint azza|, hogy sok,
Józsefváľosban szolgálatot teljesítő ľendőr vidékľől jár gépjáľművel dolgozni a főváľosba. A
józsefvárosi rendőrök által paľkolásľa használt József u. 27. szám alatti telken azonban
jelenleg nincs több tiľes bérbeadható parkolóhely, így indokolt számukľa további
parkolóhelyek biztosítása. A fenti hatĺĺrozat szerinti kedvezményes parkoltatásľa kijelölt
telkeken túli bővítés is sztikséges aĺľrak érdekében, hogy a - sokszor hajnalban szo|gá|atba
áiIő _ ľendőľöknek lehetőségtik legyen a munkahelytikhöz közel eső parkolóudvarokban
megállniuk.

Fentebb leírtak szerint indokolt a BRFK VIII. kertileti Rendőrkapitanyságrendelkezéséľe álló
József u.27. sz. alatti parkolótelken túl az alóbbi telkeket kijelölni kedvezményes (1.526 Ft/hó
+ erĐ parkoltatás cétjából a VIII. kerületi Rendőrkapitanyság állományában dolgozók
részére:

- a hivatkozott képviselő-testületihatźttozat általmeghatáĺozott kedvezményes, dolgozói
parkoltatásra kijelölt telkek közĹil: Budapest VIII. kerület, Karócsony Sdndor u. 29., a
Koszorú u. 26., a Lujza u. 32., a Magdolna u. 28., Vajdahunyad u. 9., Bérkocsis u. 32.

- aZ eddig kizáĺőIag piaci alapon hasznosított parkolótelkek közül: a Budapest VIII.,
Futó u. 5-7-9., és a József u. 47. sz. alatti teleb kizdrólag ą rendelkezésre dlló iires
parkolóheblek erejéip

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a.kedvezményes dolgozói paĺkoltatást eddig
szabáiyzó 59l20I4. (Iv. 23.) sz.hatźlrozatátt, va|amint az azt módosítő I0ĺ.|20I5. ([V. 16.) sz.
hatáltozatot. továbbá a 11ĺ2014. (II.05.) sz. hatfuozatot vonja vissza, és szíveskedjen új
hatźtrozatot hozni a fentebb je|zett változások figyelembe vételével.

II. A beterjesztés ĺndoka

A kedvezményes gépkocsi parkolásra vonatkozó képviselő-testületi határozat visszavonása, és
az űj hatfu ozat me ghozatala a tis ztelt Képv iselő- te stület hatásköre.

III. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

A döntés céIja a kedvezményes parkoltatást eddig szabályoző határozat visszavonása és új
hatátrozat meghozatala, továbbá a keľületben szolgálatot teljesítő rendőrök munkájának
elősegítése azza|,hogy az onkormrányzatbiztosítja a gépkocsi parkolási gondjaik megoldását,
tekintettel arľa, hogy sokan vidékről, illetve a váľos perem kerületeiből járnak be dolgozni' A
képviselő-testületi hatálrozat visszavonása és új hatźlrozatmeghozatala pénzügyi fedezetet nem
igényel. Ahatáltozati javaslat elfogadása várhatőan negatívanbefolyásoljaa2016. évi bérleti
díj bevételt, tekintettel arra, hogy az eddig kizálrő|ag piaci alapon hasznosított telkeken is
bérbeadásra kerül sor kedvezményes béľleti díjon.

IV. Jogszabályĺ köľnyezet

A Képviselő-testület dĺintése a Magyaľország he|yi önkormrányzatalró| szó|ó fotl. évi
CL)o(xD(. töľvény 23. $ (5) bekezdés 14. pondrán, a 4I. $ (3) bekezdésén és a 107. $-án
alapul.

Fentiek alapjan kéľem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozatí javaslat
elfogadásáľa.
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Határozati javaslat

. . . . . . l .. .. (. . . ) szźtmlj' képviselő-testületi hatá',rozat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) visszavonja a I|ĺ20I4. (II. 05.) szám(l, az 59|2014. (N.23.) és a I0Iĺf015. (IV. 16.)
számú'határozatát.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZĺt. vagyongazdálkodási ígazgatő
Határidő: 2016. október 06.

2.) ?z onkormányzat iĺtézményei, az onkormányzat tulajdonában állő gazđasági társaságok,
az onkormányzat fenntartásában mfüĺidő intézmények, Budapest Főváros Kormrányhivata|a
VIII. kerületi Hivatala, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteľi Hivatal dolgozói részére a 248tf0l3. (tV.
19.) számú' képviselő-testületi határozat II. fejezet 8. c) pontjában meghatiírozott bérleti díjtól
eLtéroen dolgozói béľleti díjat ől|apít meg, amelynek összege 2016. évben I.526,- Ft/hó +
AFA /gépkocsĹbeálló, amely minden évben a fogyasztói árindexnek megfelelő méľtékben
nĺivekszik. Az onkoľmányzat lntézményei, az onkormányzat tulajdonában ál|ó gazdasági
tiáľsaságok, az onkormányzat fenntartásában működő intézmények, valamint a Polglármesteri
Hivatal hasznáIatában á||ő szolgálati gépjráľművek ľészére kĺizfeladat ellátása cé|jábő| a
Budapest VIII. keľĹilet, Karácsony Sándor u. f9., Lujzau. 32., Magdolna u. 28., József u, 27.
szám a|atti telkeken ingyenesen paľkolást biztosít.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KcizpoĺtZrt. vagyon1azdátkodási igazgató
Hatĺáridő: 2016. október 06.

3.) aFazekas Mihály Általrános Iskola és Gimnázium dolgozói szálmáralegfeljebb 8 db beálló-
helyet biztosít a szabad férőhelyek fĹiggvényében a Budapest VIII. keľület, Futó u. 5-7-9.
szátm alatti telken, a jelen hatátrozat2.) pontjában foglalt kedvezményes bérleti díjon.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.va1yorL1azdálkodási igazgató
Határidő: 2016. október 06.

4.) egy dolgozó egy darab dolgozói bérleti díjú bérleti szerződés megk<itésére jogosult.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási K<izpontZĺt.vagyongazdálkodási igazgató
Határidő: 20Í6. október 06.

5,) az egyéni gépkocsĹbeá||ő cé|játta töľténő hasznosításra kijelölt Budapest VIII. kerĹilet,
Béľkocsis u.32. Kaľácsony Sandor u.29., a Koszoní u. f6., aLujzal.32., a Magdolnau.28,
Vajdahunyad u. 9. szám a|atti telekingatlanokon az onkormányzat tulajdonában álló tires
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľlet bérbeadásrának feltételeiĺől
szó|ő 59ĺ2011. (XI. 07.) önkoľmányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület 248tf0l3. (vI.
19.) szátml1' hatátrozat 8. c) pontja a|apján történő parkoláson tlÍl, az onkoľmányzat
lntézményei, az tnkormányzat tulajdonában áIIó gazdasági tĺírsaságok, az onkoľmányzat
fenntaľtásában működő intézméĺyek. a Budapest Főváros Koľmányhivatala VIII' kerületi
Hivatala, valamint a Polgáľmesteri Hivatal dolgozói részére is biztosít parkolási lehetőséget a
jelen határozatf.) pontjában foglalt kedvezményes béľleti díjon.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontzÍt. vagyon3azdálkodási igazgató
Határidő: 2016. október 06.



6.) a Budapest BRFK VIII. kertileti Rendőrkapitányság dolgozói részére parkolási lehetőséget
biztosít a jelen hatálrozat 5.) pontjában felsorolt, valamint a Budapest VIII. keľület, Futó u. 5-
7-9., és aJőzsef u.47. sz. alatti telkeken kizárőIag a rendelkezésre áI1ó üres paľkolóhelyek
erejéig a jelen határozatf .) poĺtjában foglalt kedvezményes béľleti díjon.

Felelős: Jőzsetvátrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyon1azdálkodási igazgató
Határidő: 2016. október 06.

7.) az tnkormanyzat tu|ajdonában álló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi
beállók és dologbéľlet béľbeadásrának feltételeiĺől szóló 59|2011.. (xL 07.) számú'
<inkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése alapjĺán a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegiĺ óvadék megfizetését a đolgozók ľészére elengedi.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KozpontzÍt. vagyon9azdálkodási igazgató
Hatáľidő: f0|6. október 06.

8.) az onkormányzat tu|ajdonában álló tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiĺől szóló 59ĺ2011. (XI. 07.) számťl
tinkormányzati rendelet 15. $ (a) a.) pontja a|apjan a dolgozók részére eltekint az egyoldalri
kötelezettség vál|a|ó nyilatkozat kozjegyzoi okiratba foglalásától a bérleti díj méľtékéľe
tekintettel.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatő
Hatĺáĺidő: f0I6. október 06.

9.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központzft.-t a gépkocsi-beállók üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok e|Iátásfu a.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ7-tt.Ya1yongazdálkodási igazgató
Határidő: 2016. október 06.

10.) Jelen határozat 2oL6. október 7. napján lép hatályba, azza|, hogy a folyamatban lévő,
még el nem bíľált kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Felelős: Józsefviírosi Gazdálkodási KözpoĺtZĺt.va1yon3azdálkodási igazgatő
Határidő: 2016. október 06.

A döntés végrehajtásátvégző szetvezeti egység: Józsefviárosi Gazdálkodási KĺlzpontZrt.

Budapest, 2016. szeptember 28.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízátsáb ól :

'*ľ#Ńigazgatóság elnöke
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