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Tisztelt Y árosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság

!

I.

Tényállás és a dłintéstarta|mának részletes ismeľtetése
Hatóság (a továbbiakban: Kérelmező) kérelmet nyújtott be
(1. melléklet) a Budapest FővĺíĺosVIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzathoz (a továbbiakban: onkormányzat) azza|kapcsolatban, hogy a Budapest VIII. keľĹitet, Reviczky u. 5. szám
alatttalá|ható éptiletfü előtt engedéIyezze2 dbk'lzárőlagos várakozőhe|y kijelölését. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott közterĹilet az onkormányzat fulajdonában és kezelésében van, a
kizĺíľólagosparkolók kijeltilése a Budapest Főváľos Közgyulésének a Budapest ftvaľos
kozigazgatási teľĹiletén a jáľmúve| vźrakozás ľendjénekegységes kialakításárőI, a várakozás
díjáról és azizenképtelen jármúvek tárolásának szabźt|yozásáról szóló 30120|0. (VI. 4.) Főv.
Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rende|et) 36-37. $-a alapj án az onkoľmĺĺnyzat
egyetéľtésévellehetséges. A végső hozzájarulźlst és a forgalomtechnikai kijelĺilésta Tisztelt
Bizottság đöntésénekismeretében a forgalomtechnikai kezeló a Budapest Közút Zrt. aď1a
meg. A Budapest Kozílt Zrt. I db kízańIagos paľkoló kijeltĺlésétjavasolja hétk<iznapokon 8
őrátő|20 otáig.

A Nemzeti Média- és Hírközlési

il.

A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztéstátgyában,

a dcintés meghozatala a

Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A döntés célja, pénzügyi hatása
A megváltási díj ezeÍL a területen, a Főv. Kgy.

ľendelet a|apján bruttó 1.320.000,*
Ft/vźrakozóhely/év (440,- FtJőra (paľkolási óradíj) 12 őra (napi díjťĺzetésiidőszak) * 250
nap).

Iv.

Jogszabályi ktĺľnyezet

Tekintettel arua,hogy hivatkozott kcjzterületek az onkoľmányzatfulajdonában és kezelésébęn
vannak a Főv. Kgy. rende|et36-37. $-a alapjan ďíjťlzetési kötelezettség keletkezik.
,36. $ (]) Kizórólagos használatú vórakozóhelyek kérelemre ktłlĺnjogszabályban
meghatározott szervek (a továbbiakban: kedvezményezett) épületeinél, legfeljebb azok
homlo kz atának ho s s z áb an j el olhe t ő e k ki.
(2) A kizárólagos használatú vdrakozóhelyek létesítésére
szóló hozzójárulást a trylaidonos
t)nkormdnvzat ewetértěse alapján az útforgalomtechnikai kezelője adja ki.
37. s (]) A védett ovezetben és a váľąkozási ovezetben létesítettkizárólagos használatú
várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulaidonos ijnkormdnvzat részéreaz (5)
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b) a vdľakozási tjvezetben ą kizórólagos használatú várąkozóhelyek éves megváltási díja
várakozóhelyenk.ént az adott területre érvényeseglórai várakozási díj és a kizárólagos
használatú várakozóhely napi üzemidő szorzątának kettőszázÓtyenszerese,,,
Fentiek a|apjttn kérem az alttbbihatźrozati javaslat elfogadásat

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

a Nemzeti Média- és Hírkĺjzlési
Hatóság I dbk,lzźrőlagos varakozóhely - a Budapest VIII. keľület, Reviczky u. 5. szźlm a|atti
épület homlokzata előtt - kijelcĺlésévelegyetért a Budapest ińvaľos kozigazgatási terĹiletén a
járművel vźtrakozás rendjének egységes kialakításáról, a varakozás díjárőI és azilzenképtelen
járművek tárolásanak szabźĺIyozásaľól szóló 30120|0. (VI. 4.) Főv. Kgy. ľendęlet 37. $ (1)
bekezdés b) pontjában meghatźtrozott díj ellenében, hétköznapokon 8 őrátőI20 őtáig.
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Budapest, 2016. november 8.

dr. Qilambos Eszter

igyosztá|ysłezető

KÉszÍrprrr,:G ĺzľ.ĺl-KoDÁSI ÜcyoszľÁI.y
LBÍRra: G,q'Ál KnIszrlłN
PÉNzÜcyl FEDEZETET NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS
JocI roNľRoI.l: l.^lr'4.

:

a.__:\

u

í

EI-l-eNoRlzre:
, ĺ), l

r'\ f
,,ĺ, JQb-,u.-z. ?
ERIKA
ALJEGYZó

DR. MÉSZÁR

BBrpRrpszTÉSRE ALKALMAS

.,/,..l*|

:

]

JovÁru.cyr,q':

l.

DaN,ą.p,ą.-fuvÁ
JEGYZO

A V,ą'noscAZDALKoDÁsI ÉsPÉNzÜcyl Blzoľľsac ELNÖKE

t'
_

. !-..r

.,/.

1. mellélet

HemzłĺiMŕÉta-łĺlHiľŁi:łtŕęił{*{ał*e
:!,

)

;'!1,:"':i'. ;í]..j:l:i.'l: ii::ii!:.

s'&$s*tě?y
{Jĺ,eĺrtp|ľetĚsiĚĚ 1łšg!'{ť}kéEéť*si
Bśs*Bríśgi,

ĺ|tł*tog;iiľn:ĺĺť:ł.'{.-

Bn$ap*s.t ľ&váľü€ tŕ|jl|.' |íÉÍ.
py**t
{ĺt kBľĺĺĺ{
Jńł.g,eév*ľĺĺsll

"i-.l:.Tiľ i,':t"

TđĺBylKiĺár.ólag*s

ł ĺ k'.t::ĺł. .

várahoeáhe[y

Ę#nyäé.se

l{ĺizp*łrtř
1 JÉ'x**fu,áľĺ*ř6xt**|kgďási
**Bil Ťfr*Ż Budapęv!. $ar*ęs uiea 63"6T,

ľt"

l

ľ3gyĺn1ňtĚ: il+v**ł nililĺ
Tgĺtrełĺęr:+

Te]*fĚľĺ:i+$fi Íl49Éa*Đ4

':}*

f

d&$ flfi$'{.

řÜ.ŕsfi xÍfiä

E*łnülli lĹsv*ě*-Éttĺ|ä'ffnrn|zb'fi u

E-maill äř6äm#s,'"Łłi
Ädáqaĺłm: ĺ5.ř35ř 1.5.ä"4E
ga*m ; lfl {ü33&ř"sĺj*ä$s7*"n
Bęalĺĺgeiłĺ.něa
Päĺüdĺ}táÉřfuĺš'aľ{ÉäBĺfuG

Ô{}ffi mil g

TÍsäieĺtřlł5lgyerĺľ
ł4i'Jät$('qx!éF fftr*äĚÉHá ŕň.ľär*shÉřĺggxaďági tĚľÍ}|€téfi a jáľmilvel v*ľaft*eás ľšnd3.*n*h €gységäs
EEÉ$'}
a: vĺir.ą&px&* đĺj&ľolég su $Ee{T*ĺ{ÉFtěiĚť|j*ťtfiGłĚk ŕ*ľpľiáłánakEłifib*ĺVffiůB.śfůl
łĺ.in|akĺlsstĺwĺ.
v'*|emint $ľ. s {Í} ŁÉlteuď{i€ b}
at,E$1$. {s|. 4.l F.ůĺ,Hg1, rg$dsĺ*t *6 * {1].(*l {ĺęk*zŕ**ęĺjĺęn'
pĚwśběł!ĺ*s|tłtpxrĺ'żsvilbb# ä ä{11'&'Đs.*fr.*n łlgtr'ĺnŕéacljukÉřtaégjgkłmłilĺusĺgĺt*łsb*ľlrs*łiiľtkl*
ki]lđůś!
HaĺÉ**g1sts
*s F|ĺĺ|łł}*JÉ*i
*ffi'B€äá6 ĺĚié&ę6t8t&t'ašŮtgn ĺgĺš*5oĺ3i!}*g f,tenBěĚt* ĺđ*däg.
sÉftÍteiepľlx|yón*k heÍtt|ük.{*'*F ęí6ft kęttĺĺĺJarab 7ĺĺe&rů|ago*
B$dswęxt EĐťi{iŁlty ĺ{ca. 5.
|'snsrnĺiĺsĚŮ t.ĺĺraŁ*zohe|ý hařsmÉslb!fi iďđĚ*ťlÉť1tfä
tÖrtáns ĺęĺłďę|heaćorebęu*í{ĎsĺiŁ

sł'

igóĺĺy kđľeľg*kĺapjtrl *5y db lłi*úľ6agosváĺaťĺłe,űNyutáłB 6zel€fldíj mnEváátźsÍ dtĺ bľuľľo
fugÍn{J*ľí'33ü. Effi F$'Éľ,aaae hľxtto cEyrłĺ||*i"hÄĘť;n$äÉľt'{:*dęťer

"ňeieľł

ĺrá:ľ}ĺiĺsÉnNn$ieilľogsdasđ{. aĺnłłkkijlp-l,tĺ5sęn t|zigĺÉ$i
ł{áĺjÍjhkiłáľ*|aqe*' *a*ľłśilatĺ}
'łáľäktřńř}*łť*k
* |ľ*xbe}i
ó* gaÉ*n*'**.Ě**Ěi *{*ptu*|HtęÍi r*pľl1*txľ.aä*á*yo}"iat isłlrert*ŕťĺfeltĺjiĺęleĺtłańeĺÍĺazú
'jt€m,ffětĚe, {uľi.ĺĺáhn .ě .hül,ři}łęí.FttiŤä€n[Ť.}Eľé"h'r łírľlr'emegĺ.+Üidtni,sĐĺÝešksđiĚflBk'
ľly'i4*tk*ľĺł.

lłŁJ*L

**:::::=:{7"r*5{
soý*ľĺ;}é**s

d.ĺ. řtnik* ł$ěäeľ

EUv
eűJ6..

*äiľĺ'ä**gĺĺ6*ĺ**ts
!Ö,?ü. ,'.{q1'.. *o

."

ĺ:!\l li

ĺ.. }'

i il. ł:a: 1, ,i- J' :qir -i
'

"ĺ,t " nxp

.i
'"

jjtir,

/''/

,"ĺi ''
ĺ-,
:j ł,,

