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Bu dapest Józsefváľosi on ko r mány zat

Képviselő.testü|ete számára

Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: f0I6. december 01. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Jĺózsefváľos kiizigazgatási terĺiletén a jáľműve| tiirténő váľakozás kiegészítő, helyi
szabá|yozásáľĺól szólĺĎ 2612010.(w.18.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattobbség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi x
Emberi Eľőfoľľás Bizoffság vé|eményezi tr
Határ ozati iav as|at a bizottsźĘ sztlmár a:

AVárosgazdálkodási és Pénzüeyi Bizottsás iavasolia a Képviselő-testületlrek az e|őterlesztés mestársvalását

Tisztelt Képviselő-testůi|et!

I. TényáIlás és dtintés tartalmának részletes ismeľtetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi tnkormźnyzat Képviselő-testĺilete a |73lfO|6. (IX.08.) számil
határozatában döntött arról, hogy a paľkolási feszültségek enyhítése éľdekében a Karácsony Sándor utca _ Ká'|vária
tér_Baľoss utca_ orczy tér - Orcry út-Visi Imre utca _Szeszgyár utca- Csobánc utca-Diószegi Sámuel utca-
Kőris utca _Ká|vźria utca - Illés utca _ Korányi Sándor utca - Ülloi ĺt _ Szigony utca _ Baross utca - Koszorú utca _
Máýás tér - Nagy Fuvaľos utca _ Népszínház utca által határolt teľületeken javasolja a đíjfizetó tarifák módosítását.
A Képv i se l ő-testtilet az a| ább i indokok a|apj án hozta me g dönté s ét.

Budapest VIII' kerĺ'ilet lőzsefváros kozigazgatási területén működő kozterületi fizetó parkolók műkĺjdését a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK) rendszeresen felülvizsgálja a vonatkozó jogszabályi
előírások a|apján' A tapaszta|at azt mutatja, valamint aEY ,,d parkolási szokásokľól és a paľkolási kihasználtságról
szóló tanulmány'' is azt źú|apította meg' hogy a dijťlzető civezetek határain, valamint a dijfizetésre nem kötelezett
területeken a parkolási fesztiltségek jelentősen megnövekedtek. A parkolóhelyek iľánti kereslet-kínálat egyensúlyának
beá|IiÍása, valamint a tariflális parkolás-szabźiyozás valós helyzethez va|ő igazításźnak szükségessége igény|i az
érintett teľtileteken történő tarifa-módosítást. A szomszédos keri'iletekben (Ferencváros, Erzsébetváros, Belváros-
Lipótváros) is fe|merült hasonló okból kifolyólag a díjfizetó-övezetek tarifa váltońatási igénye, melynek
kĺjvetkeztében szintén kezdeményezik képviselő-testületi döntéssel avonatkoző - lentębb je|zett _ főváľosi ľendelet
módosítását. Fontos szempont, hogy a józsefuárosi parkolási díjtételek igazodjanak a szomszédos kerĺiletek parkolási
tarifáihoz, igy mege|őzlĺe az ,,átparkolást'' más kerületekből.
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A felsorolt indokok a|apjźtn a Képviselő-testtilet a hatźlrozatban kezdeményezte a Budapest Főváros kozigazgatási
teriiletén a jármiĺvel vttrakozás rendjének erységes kialakításáró|, a várakozás díjáról és az izemképtelen jármrÍvek
tárolásának szabá|yozásárő| szőLő 30l20I0. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: közgyulési rendelet)
módosítását.

A Fővárosi Közgýlés 381201.6. (XI.3.) Főv. Kgy. rendeletének 10. és 11. $-ával módosította a közgyűlési rendeletet,
megteremtveezze| a lehetőséget aKarácsony Sándorutca-Kźiváriatér-Baross utca- orczytér - orczy út_Visi
Imľeutca_Szeszgyárutca-Csobáncutca_DiószegiSámuelutca-Kőrisutca_Kálváľiautca-Illésutca_Korányi
Sándorutca-Ültőĺĺt_Szigonyutca_Barpssutca_Koszorúutca_Mátyástér_NagyFuvarosutca_Népszínház
utca által hatáľolt teľületeken a parkolási díjtétel módosításáľa.

II. A beterjesztés indoka

A közgyĺlési ľendelet módosításáva| párhuzamosan szükséges a Józsefuáľos közigazgatási területén a jáľmiĺvel
történő várakozás kiegészító, helyi szabá|yozásźlről sző|ő f6lf010' (VI.18.) önkormányzati rendelet _ dijťlzető
zőnźtkat rógzitő - 1. mellékletének a módosítása. A ľendelet módosítása a Képviselő-testĺilet át nem ruházhatő
hatáskörébe tartozik.

III. Adiintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a kerületi rendelet össńangban legyen a közgyűlési rendelettel.
A döntés pénziigyi fedezetet nem igényel' A tarifa módosítással érintett teľületen atervezett bevétel nĺjvekedés 600e
Ft/hónap.

rv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő fDll. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
23. $ (5) bekezdés 7. ,2. és 3. pontján, valamint a4f . $ 1. pontjában foglaltakon alapul'

Budapest Főváros kozigazgatźlsi területén a jáľművel várakozźs rendjének egységes kialakításáró|, avárakozás díjáról
és az izemképtelen jáľmíĺvek táľolásának szabá|yozásźtrő| sző|ő 30/20|0. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet 3' $ (1)
bekezdése éľtelmében: ',Á várakozási övezetek területén a tulajdonos önkormányzatok jelen rendeletben
meghatározott Íeltételek fennállósa esetén paľkolás ,ĺjzemeltetési rendszeľt építenek ki.,,Ugyanezen szakasz (2)
bekezdése szerint: ,f várakozósi ovezetek terüIetén vórakozasi díj csak a parkolós iizemeltetési rendszer felállításót
kovetően és annak folyamatos üzemeltetése mellett szedhető. A parkolás üzemeltetési rendszer felállításónak és
üzemeltetésének feltételeit jelen ľendelet 6. melléklete tartalmazza'''

Fentiek a|apjźn kérem aze|őterjesztés mellékletétképező rendelet elfogadását.

Budapest, 20 16. november f2.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából /

"h 1ł,J"avLź4
dr. Mészár Erika

a|jegyző
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1.. szźlmrű melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľület Jótzsefválľosi ÖnkoľmányzatKépviselő-testĺiletének

.....ĺf016. (........) tinkoľmányzatĺ ľendelete

a Józsefváľos ktizigazgatási teľületén a jáľmíĺvel tiiľténő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáľól szóló
f 6 /20|0. (vI. 1 8.) łinkoľmányzati rendelet módosításáľól

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete az Alkotmźny 44/A. $ (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében e|jálrva, a helyi önkoľmányzatokľól sző|ő 1990. évi LXV. törvény 16. $
(1) bekezdésében, valamint Budapest Főváros Közgýlésének a Budapest főváros kozigazgatási területén a jáľmrível
várakozás ľendjének egységes kialakításáľól, a várakozás díjźtrő| és az üzemképtelen járművek táľolásának
szabá|yozásárő| sző|ő 30lf010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Fkgy. rendelet) 10. $ (5)
bekezdésében, 11. $ (4) bekezdésében és a 13. $ (2) bekezdésben foglalt fe|hata|mazás alapján aza|ábbi rendeletet
alkotja:

1. $ Józsefu áros kozigazgatási terület én a jármuvel történő vźtrakozźĺs kiegészíto, helyi szabályozásźtró| sző|ő 26/2010 '
(VI.18.) önkoľmányzati rendelet 1. melléklete helyébe e ľendelet melléklete lép.

2. $ Ez a rendelet 2016. december 04. napján |éphatá|yba.

3. s E rendelet ahatá|yba lépést követő napon hatá|yźiveszti.

Budapest, 2016. novembeľ

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester
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a ..../2 0 1 6. (........) č)nkormdnyzati rendelet melléklete

]. melléklet a 26/2010' Ű/I.I8.) onkormdnyzati rendelethez

Váľakozási iivezetek díjtételek szeľĺnti fe|soro|ása

2. díitéte|tl teľü letek

A Rákóczi lit _ József köľút - Ülloi ĺt - Kálvin tér _ Mlizeum könit tl|ta|határo|t teľület. beleéľľve a határoló utakat és
tereket.

4. díjtételĺĺ teľůiletek

ARákócziút-Barosstéľ_Kerepesiút*Lóvásárutca_Mosonyiutca-FesteticsGyörgyutca-Fiumeiút-Teleki
Lász|ő tér -Karácsony Sándor utca _ Ká|vária tér - Baross utca _ orczy tér _ Orczy út _ Visi Imre utca _ Szeszgyár
utca - Csobánc utca - Diószegi Sámuel utca _ Kőris utca _Ká|váriautca - Il|és utca _ Koľányi Sándor utca _ Ülloĺ ĺt
- József k<jrtń á|ta| határolt terület, beleér|ve _ az Orczy tér, az orczy út, a Diószegi Sámuel utca, a Kőris utca és a
József körút kivételével _ ahatáro|ó utakat és tereket. valamint a Lóvásár utca.

5. díjtételÍÍ teľĺi|etek

A Kerepesi út - Hungária körút _ Salgótaľjáni utca - Asztalos Sándor utca á|ta| határolt terület, beleéľtve ahatáro|ő
utakat és tereket'

Váľakozási tivezetek időtaľtam korlátozás szeľinti felsoľolása

3 óľás maximálĺs váľakozási idejű teľiiletek

VIII. keľület:
A Kálvin tér . Üllői út - Kisfaludy utca - Haľminckettesek teľe - Baross utca - Horváth Mihály tér - Német utca -
József utca - Víg utca - Csokonai utca - Rákóczi tĺ - Műzeum körút á|ta|határo|tteľület, beleértve ahatáro|ő
utakat és tereket.

4 őrás maxĺmálĺs várakozási idejű területek

ARákócziút-Barosstéľ-Kerepesiút-Lóvásárutca-Mosonyiutca-FesteticsGyöľgyutca-Fiumeiilt-orczytlt-
Visi Imľe utca - Szeszgyár utca - Diószegi Sámuel utca _ Kőris utca _ Ká|vária utca - Csobánc utca - Illés utca -
Korányi Sándor utca - Üllői út - Kisfaludy utca - Harminckettesek tere - Baľoss utca - Horváth Mihály tér - Német
utca - József utca - Víg utca - Csokonai utca źůta| határolt teľület' beleéľľve - a Kisfaludy vtca, a Harminckettesek tere,
a Baross utca, a Horváth Mihály tér' a Német utca, a József utca, aYígutca, a Csokonai utca és a Kőris utca kivételé-
vel - a hatáľoló utakat és tereket. valamint aLővását utca.
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INDOKOLAS

Altalános indokolás

Az elmúlt évek parkolás üzemeltetési tapaszta|atai azt mutatják, hogy a dijťlzető övezetek határain, valamint a
díjfizetésre nem kotelezett területeken a parkolási feszültségek jelentősen megnövekedtek, melyek indokolják a
Képviselő.testtilet újabb döntéshozatalát.

Részletes indokolás:

1. $-hoz

A Budapest Főváros kozigazgatási terĺiletén a jármiĺvel várakozás rendjének egységes kialakításáró|, a vźĺrakozás
dijárő| és az uzemképtelen járművek tárolásának szabá|yozásárő| sző|ő 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendeletet a
Fővárosi Közgyíĺlés 38lf0l6. (xI.3.) Főv. Kgy. rendeletének 10. és 11. $-ával módosította, mellyel szükséges
szinkronba hozni a Józsefuáros kozigazgatási területén a járművel töľténő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásátő|
szőIő2612010. (VI.18.) önkormányzati rendelet _díjťlzetőzőnákatrögzitó _ 1. mellékletét.

2. $ és 3. $-hoz

Jogtechnikaijellegű rendelkezések, hatályba léptetés éshatá|yźúvesztő rendelkezések.
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Hatásvizsgálat

A rendelettewezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. $ (i)
bekezdése előíľja az e|őzetes hatásvizsgálatot: ,,A jogszabá|y előkészítője _ a jogszabály feltételezett hatásaihoz
igazodő ľészletességu * e|őzetes hatásvizsgá|at e|végzésével felméri a szabá|yozás vtrható következményeit. Az
előzetes hatźsvizsgálat eredményéről a Kormány á|ta| előteľjesztendő törvényjavaslat, illetve koľmányrendelet esetén
a Kormáný, <inkoľmányzati rcnde|et esetén a helyi önkormányzat képviselő-testĺiletét tájékoztatni kell. Miniszteri
rendelet rendelkezhet űgy, hogy az általa meghatározott esetben a kozjogi szervezetszabá|yoző eszköz elkészítője
előzetes hatásvizsgá|atot v égez.,,

A hatásvizsgálat során a (f)bekezdésben meghatározoItakat kell vizsgálni.

1. Társadalmi, gazdasźryi, koltségvetési hatása: A rendelet módosításának alapvető célja, hogy a józsefuárosi
lakosok parkolási lehetőségei javuljanak.

2. Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

3. Adminisztratív teľheket befolyásoló hatása: Nem releváns.

4' A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várhatő következményei: A
lakossági igények figyelmen kívül hagyásával a panaszok megnövekednének.

5. A jogszabá|y a|ka|mazásźthoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem igényel
többlet feltételt.
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2. számű melléklet

a J ó z s efv áro s koz i gaz gat ás i t e rül e t é n a j ár miÍv e l
toľténő váľąkozás kie gészítő, helyi

szabáIyozdsáról szóló 2 6/20 1 0. (vI. 1 8.)
önkormánvz at i rende Ie t

Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefvaľos
onkormónyzat Képvis elő-testüIetének .../2 0 1 6.

( ..... ) ônkormónyzati rendelete a Józsefvaros
kozigazgatósi terüIetén a jórművel tt)rténő

l, ár akoz đs ki e gé s z ít ő, he ly i s z ab cily o z ci s ár ó I s z ó I ó
2 6/2 0 I 0. (ĺ/I' I 8.) önkormányzati rendelet

módosĺtásaróI
4. díjtételű teľületek

A Rákóczi rit _ Baross tér - Kerepesi út _
Lővásźr utca - Mosonyi utca _ Festetics György
utca _ Fiumei út - Teleki Lász|ő tér _ Népszínház
utca - Nagy Fuvaros utca - Mátyás tér _ Koszorú
utca _ Baľoss utca - Szigony utca - Üĺoi ĺt -
József körút által határolt tertilet, beleéľtve _ a
József körút kivételével a határoló utakat és
tereket, valamint a Lóvásár utca.

5. díjtételű területek

A Teleki Lász|ő tér - Népszínház utca - Nagy
Fuvaros utca - Mátyás tér - Koszorú utca - Baross
utca - Szigony utca - ül0i ĺt - Korányi Sándor
utca - Illés utca - Csobánc utca - Kálvária utca -
Kőris utca - Diószegi Sámuel utca - Szeszgyár
utca - Visi Imľe utca - Orcry út - Baross utca
valamint a Kerepesi út - Hungária köľút-
Salgótarjáni utca - Asztalos Sándor utca źita|
határolt teľtilet, beleértve - a Teleki Lász|ő tér, a
Népszínház utca' a Nagy Fuvaľos utca, a Mátyás
tér, a Koszorú utca, a Baross utca és a Szigony
utca' Kőris utca kivételével - a határoló utakat és

tereket.

4. díjtételií teľületek

A Rákóczi út _ Baross téľ _ Kerepesi út _
Lóvásár utca - Mosonyi utca _ Festetics Gyöľgy
utca _ Fiumei út _ Teleki Lász|ő tér _ Nepszínhaz

Karócson}l
Sándor utca - Kálvária tér - Baross utca _ orczv
tér - orczv ft - msi Imre utca _ Szeszsvór utca
Csobánc utca - Diószesi Sómuel utca _ Kőris
utca - Kólvária utca - IIIés utca - Korónvi
Sándor utca - Ullői út _ József köľút által
határolt terület, beleértve - az orc4v tér az orczv
út' a Diószesi Sámuel utcą, a Kőris utca és a
József körút kivételével _ a határoló utakat és
teľeket, valamint a Lóvásár utca.

5. díjtétetű teľületek

A
puvares *ea łtĺĺĺb'ĺs ter r

regris *e+ Bĺasz ĺr

vałamłnt--+ Kerepesi ťlt - Hungária körút -
Salgótarjáni utca _ Asztalos Sándor utca által
hatźtro|t tertilet, beleértve @
ľłepszĺnnĺz*ea; a ĺs

igony
@ahatároIő utakatés
tereket.
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