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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 

véleményezi 

javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Bizottság 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

Józsefváros területén számos sürgősségi ellátást biztosító egészségügyi intézmény működik, többek között a 
Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, vagy a  Heim  Pál Gyermekkórház. Az 
egész főváros területén tapasztalható, hogy a kórházak közelében a parkolás nem minden esetben 
zökkenőmentes, számtalan alkalommal szembesülnek a kórházba érkezők azzal a problémával, hogy az 
intézmény bejárata előtt, vagy annak közvetlen közelében nehezen találnak szabad parkolóhelyet, tekintettel 
arra, hogy ezen parkolóhelyeket nem feltétlenül a kórházba ellátásra érkezők veszik igénybe. 

A Heim  Pál Gyermekkórházzal együttműködve, a fentebb jelzett probléma megoldása érdekében a  2018. 
december 18-án tartott ülésen az alábbi javaslatot tettem. 
A  Delej utca Üllői út és Szenes  Ivan  tér közötti szakaszának, valamint a Gázláng utca teljes szakaszának 
díjfizető övezetből történő kivételével és a két utcaszakasz sorompóval történő lezárásával megnyílik annak 
lehetősége, hogy az említett útszakaszokat kizárólag az intézménybe érkezők használják várakozási céllal. 
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Az utcák továbbra is közterületként funkcionálnak a gyalogosforgalom biztosítása mellett, azonban az 
átmenő gépjárműforgalom megszűnik. 

Mivel  Budapest  egész területére vonatkozóan a Fővárosi Közgyűlés alkot rendeletet  Budapest  főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az 
üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról, ezért szakmai egyeztetések kezdődtek meg  2019  év 
folyamán.  A  szakmai egyeztetések lezárulását követően megállapítható, hogy a közgyűlési rendelet keretet 
határoz meg arra vonatkozóan, hogy hol lehet bevezetni díjfizető parkolást.  A  kerületi önkormányzat dönti 
el, hogy a saját tulajdonát képező közigazgatási területén belül bevezeti-e vagy sem. 

A Heim  Pál Gyermekkórház vállalta, hogy pályázati forrásból megvalósítja a sorompó létesítését, ezen 
túlmenően pedig üzemelteti és karban is tartja azt, továbbá az úttest és a járda tisztántartásáról is 
gondoskodik. 

Az Önkormányzat elmúlt hónapokban megvizsgálta azon útszakaszokat is, melyek fizető övezetbe tartoznak, 
ugyanakkor parkolóhelyek hivatalosan kialakításra nem kerültek. Ezen útszakasz vonatkozásában is javasolt 
a feltételrendszer megszüntetése. 

H. A  beterjesztés indoka 

A  Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 
26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

Ill. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, hogy az Önkormányzat reagál a kialakult parkolási szokásokra és kezeli a kialakult parkolási 
feszültségeket. 

A  jelen döntésnek pénzügyi hatása van.  A  Delej utca díjfizető várakozási övezetből való kivonása - éves 
szinten  70%  és 80%-os kihasználtságot figyelembe véve -  23  parkolóhely megszüntetésével bruttó 
7.043.750,- Ft  és  8.050.000,-  Ft/év számított bevétel kiesés várható. 

A  Gázláng utca díjfizető várakozási övezetből való kivonása - éves szinten 80%-os kihasználtságot 
figyelembe véve -  36  parkolóhely megszüntetésével bruttó  19.080.000,-  Ft/év számított bevétel kiesést 
eredményez.  A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján mindkét esetben elmondható, 
hogy az érintett területeken a kihasználtság  70-80%  körül mozog, így ezeknek a területeknek kihasználtsága 
tovább növekedhet a két érintett útszakasz díjfizető parkoló övezetből történő kivonásával. Fentiek miatt a 
tényleges bevétel kieses nem lesz hatással a  2019.  évre kalkulált parkolásból származó bevétel összegére. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntése az Mötv.  23.  §  (5)  bekezdés  3.  pontjában, hatásköre az Mötv.  42.  §  (1) 
bekezdésén alapul. Az előterjesztést az Mötv.  46.  § bekezdése értelmében nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

Fentiek alapján kérem az alábbi rendelet elfogadását. 

Budapest, 2019.  április  16. 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

• j (e/c illAr  
dr. Meszár  Erika 

aljegyző 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

.../2019.  (......) önkormányzati rendelete 

a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról 
szóló 26/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről 
szóló  1988.  évi I. törvény  48.  §  (5)  bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CDOOKIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  3. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A  Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról 
szóló 26/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet  2.  melléklete helyébe e rendelet  1.  melléklete 

2.§  E rendelet  2019.  május  02.  napján lép hatályba. 

Budapest, 2019.  április ... 

Danada-Rimán Edina dr. Sara Botond 

jegyző polgármester 



1. melléklet a  ..../2019.  ( ) önkormányzati rendelethez 

Várakozási zónák 

3080  számú zóna 
Nagyvárad tér-Orczy út-Kőbányai út-Könyves  Kalman  körút-Üllői út által határolt terület, kivéve Nagyvárad 
tér, Orczy út, Kőbányai út, Könyves  Kalman  körút, valamint a Delej utca Ullői út és Szenes Iván tér közötti 
szakasza 

3081.  számú zóna 
Rákóczi út-József körút-Üllői út-Kálvin tér-Múzeum körút által határolt terület, kivéve a határoló utakat és 
tereket, valamint a Baross utca és a Bródy Sándor utca Puskin utca és Múzeum körút közötti szakasza 

3082.  számú zóna 
József körút-Rákóczi út-Csokonai utca-Víg utca-József utca-Rigó utca-Baross utca-Harminckettesek tere-

 

Kisfaludy utca-Üllői út által határolt terület, kivéve a József körút, Rákóczi út, Baross utca, Víg utca, Üllői út 

3083.  számú zóna 
Csokonai utca-Népszínház utca-II. János Pál papa tér-Légszesz utca-Fiumei út-Rákóczi út által határolt 
terület, kivéve Népszínház utca,  IL Janos  Pál papa tér, Fiumei út, Rákóczi út 

3084.  számú zóna 
Víg utca-József utca-Német utca-Baross utca- Szűz utca-Tavaszmező utca- Mátyás tér- Nagy Fuvaros utca-
Népszínház utca; Baross utca- Harminckettesek tere-Kisfaludy utca-Nap utca-Futó utca; Kerepesi út-Baross 
tér-Fiumei út-Festetics György utca-Mosonyi utca-Lóvásár utca által határolt terület, kivéve József utca 
(Német utca Víg utca közötti szakasza), Baross utca, Harminckettesek tere, Kisfaludy utca, Mátyás tér, Nagy 
Fuvaros utca, Kerepesi út, Baross tér, Fiumei út 

3085.  számú zóna 
Népszínház utca-Teleki László tér-Karácsony Sándor utca-Kálvária tér-Baross utca-Fiumei út-Légszesz utca-
II.  Janos Pal  papa tér által határolt terület, kivéve Karácsony Sándor utca, Kálvária tér, Baross utca, Légszesz 
utca, Gázláng utca 

3086.  számú zóna 
Népszínház utca-Teleki  Laszlo ter-Karácsony Sándor utca-Kálvária tér-Baross utca-Orczy  ter-Orczy út-Üllői 
út-Kisfaludy utca-Nap utca-Futó utca-Baros utca-Szűz utca-Tavaszmező utca-Mátyás tér-Nagy Fuvaros utca 
által határolt terület, kivéve Népszínház utca, Orczy út, Kisfaludy utca, Szűz utca, Tavaszmező utca, 

3087.  számú zóna 
Kerepesi út-Hungária körút-Salgótarjáni út-Asztalos Sándor út által határolt terület, kivéve Kerepesi út, 
Hungária körút 



Általános indokolás 

A  döntés célja a Képviselő-testület e tárgyban,  2018  decemberében hozott döntésének végrehajtása. 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 
A  Delej utca (Üllői  fit  és Szenes  Ivan  tér közötti szakasza), Gázláng utca, valamint a  Brody  S. utca (Puskin 
utca és Múzeum körút közötti szakasza) várakozási zónából történő kivonását tartalmazza. 

2.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



Hatásvizsgálat 

A  rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló  2010.  évi CXXX. törvény  17. 
§  (1)  bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot:  „A  jogszabály előkészítője — a jogszabály feltételezett 
hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, 
illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez." 

A  hatásvizsgálat során a  (2)  bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet módosításának a  2019.  évi költségvetés parkolási 
díjból származó bevételére nincs hatással. 

2. Környezeti és egészségi következményei: a módosítás az egészségügyi intézményekbe járók parkolási 
gondjait várhatóan enyhíti. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 

4. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a 
szabályozás elmaradásának jogszabályi következménye nincs. 

5. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a tárgyi 
feltételek rendelkezésre állnak. További pénzügyi feltételeket a rendelet módosítása nem igényel. 
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