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udapest Józsefu áľosi onko ľ mányzat
Képviselő.testĺĺlete számár a

E|őteľjesztő: dr' Kocsis Máté polgármester

A képviseli5-testtlleti tllés időpontj a: 20|6. októbeľ 06.

sz. napiľeud

a JőzseÍválľos közigazgatási teľĺileténa jáľművel tiirténő vź.ľakozás kiegészítő' helyi
szabályozás á'ľói szóiő 26lf0t0.w.18.) önkoľm ńnyzati ľendelet módosításáľa
Táľgy: Javaslat

A napirendet nyílt iilésen kell tárgyalni,

ElorÉszÍrosZERvEZETI

a rendelet elfogadásához minősített szavazattőbbség szükséges'
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Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság

Embeľi Eľőforľás Bizottság

véleményezi x

véleményezi

tr

Hatźtt ozati jav as|at a bizottság számźr a:
A Várossazdálkodási és Pénzüsvi Bizottsás iavasolia a Képvisęlő-testtiletnek az e|őtęrięsztés mestársya|ásźú'

Tiszte|t Képviselő-testület!

I.

Tényá||ás és dtintés taľtalmának ľész|etesismeľtetése

Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuĺáľosi onkormányzat Képviselĺĺ-testiiletea 226/2014. (xI.05.) számÍl
hattrozatźlban döntĺitt arľól, hogy kezdeményezi a Budapest Főváľos közigazgatási teľülęténa járművel vźrakozźs
ľendjének egységes kialakításáról, a váľako zás dijźrôl. és az uzemképtelen jrĺľmiĺvektárolás źtĺakszabźůyozźsźrő|sző|ő
30/20|0, (VI.4.) Főv. Kgy' rendelet (a továbbiakban: kozgyíilésiľendelet) módosítĺástú, annak érdekében,hogy
Józsefuáľos egész területevźrakozźlsi övęzet legyen. A Fővárosi Közgyíĺlés 28l20I5. (VI.12.) Főv' Kgy. rendeletével
módosította a közgyűlési rendeletet, megteremtve ęzze| a lehetőségetadíjfizető parkolás bevezetésére'

A

Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt,) egyik fe|adata a paľkolás üzemeltetési
feladatok ellátasa. A JGK Zrt, aparkolási fesztiltségek kezelése és a parkolás-gazdálkodás eredményességeérdekében
fo|yamatosan vizsgáija és méri Józsęfuáros közteľiiletein avárakozási igényeket, figyelemmel kíséľia közterületen a
kęreslet-kínálat egyensú|yźnakalakulását, elsődlegesen figyelembe véve a kertileti lakosok paľkolóhely ellátottságát.
Az elmúlt évek paľkolás-tizemeltetési tapaszta|atai azt mutatják, hogy a dijťtzető ĺivezetęk hatźltain, valamint a
díjfizetésľenem kötelezett teľtileteken a paľkolási feszültségek jelentősen megnövekedtek.
Fentiekľę tekintettel a Százados úti neryedben a Kerepesi út _ Hungária krt. _ Salgótarjźtni út _ Asztalos Sándor utca
éůta|határo|t terĹileteken javasolható vo|t a díjfizető parkolás bevezetése.

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a f0|l20l6, (II.29.) számű hatźrozatźłva|megbizta a JGK Zrt.-t a
a dijfizető paľkolás feltételeinek kialakításáva|, A dijťlzető ovęzęt bővítéséľęvonatkozó

Széaados riti negyedben
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feltételek _ amelyeket akozgyu\ési rendelet 6. melléklete tarta|maz _ teljesültek. A paľkoló automaták, valamint a
szükséges forgalomtechnikai eszkozök kihelyezésre kerültek, az egyéb technikai, pénzijgyi feltételek rendelkezésre
állnak, így a Kerepesi út - Hungária krt. - Salgótarjźĺni út - Asztalos Sándor utca által hatráľolt területen bevezethető a
dijfizetó parkolás. A változásokról a lakosok tájékoztatása folyamatos, kellő tiirelmi időt hagrva számukľa.
II. A beteľjesztés indoka

A

dijflzető ovezet bevezetésévelpáľhuzamosan szĺikségesa Józsefuáros kozigazgatási területén a jármtĺvel toľténő
várakozźs kiegészítő, helyi szabá|yozásárő| szőlő f6lf010. (VI.l8.) önkormányzati rendelet _ díjťlzető zőnákat
rögzitó - 1. mellékletének a módosítása. A rendelet módosítása a Képviselő-testtilet át nem ruházhatő hatáskörébe
tartozik.

III. Adöntés célja' pénziigyi hatása

A

döntés célja, hogy csökkenjenek a parkolási feszültségek, így az érintett területeken

szźtmának ntivekeđéséveljavulhatnak az övezeten belĺil élő lakosok parkolási gondjai.

Az

a

szabad parkolóhelyek

uzeme|tetés kö ltség ei f0

-

-

I 6 . évre a bizonságo s üzemeltetéshez :
szükséges 4 fő parkotó ellenőľ fog|a|koztatása, bruttó bértik: 160.000 Ft/folhő (af016. évi módosított tervben
a parkoló ellenőrök bérköltsége és tulórája szerepel)
1 fó kaľbantartó - muszerész foglalkoztatása, bruttó bére: 205.000 Ftlfőlhő
cafeteria: 5 főre bruttó 175.000-Ft/főiév

Továbbá a parkoló automaták számźnak bővítése kapcsán az a|ttbbi költségek növekednek:
- szolgáltatások (karbantartźtsi, takaľítási' tizemeltetési költségek, stb.): 990.867 Ft/hó (3 hónapra: f.972.600Ft)
- telefon költségek: 37 .533 Ft/hó (3 hónapra: 112.600 Ft)
- beszerzések (irodaszer,nyomtaftány, tisztítószer' stb.): If6.067 Ftlhó (3 hónapra: 378.200 Ft)

Af0I6. évi költségekvźł|tozása összesen nettő 7,|99.940,-Ft, amely bruttóban 9.I43,9f3fFt. tbből y19;z11sénľe1hető
Ata ĺ.gąąe Ft. A parkolás bővítésből avfuhatő f016. évi bevételi tobblet bruttó 19.000,0 e Ft, ebből Afa befizetés

4.039,4 e Ft' tehát atisztabevétel 14.960,6 e Ft, melyből a többletkoltségek összege után fennmaradó bevétel cisszege
5.816,7 e Ft. Javasolt a bevételi többlettel és a visszaigényelhető Afa összegével a működési általános tarta|ék
megemelése.
2017

' évre vetített költségek:

Személyi juttatások:

-

bérezés: 4 fo paľkoló ellenőr + 1 fő karbantartó-muszerész bére éves szinten: l0.950.265 Ft

járalékok:3.1f0.8f6Ft

cafeteria: bruttó 875'000 Ft
Dologi nettó költségek:
szolgáltatások:11.890.400Ft
telefon költségek: 450.400 Ft
beszeľzések: 1.512.800 Ft

A

parkolás bővítés a fentiek a|Ąán mindcisszesen éves nettő 28.799,691,- Ft (bruttó 36.575.608,- Ft) koltség
jár. Ebből visszaigényelhető Áfa osszege 7.716 eFt.
"-élk"dé''el
A dijfizető parkolás bevęzetésével, a jelenlegi 30%-os kihasználtság mellett, várhatőan 76 mi||iő forinttal fognak nőni
évente a parkolás üzemeltetésbó| szärmazó bevételek. A20|7. évben várhatő többletbevétel bruttó 76.000 e Ft
összegű, melyből az áfabeťrzetés összege 16.I57,5 e Ft. A fentieket f,rgyelembe véve az tnkormányzat más feladatira
fordítható bevételének összege várhatőan3I.042,9 e Ft lesz'
A döntés pénzngyi fedezetęt igényel: a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ kozszo(gá|tatási szerződését és az éves
kompenzáció összegét fentiekkel módosítani szíikséges, a kiadások fedezetét a parkolási övezet bővítése miatti
többletbevétel képezi.

Iv.

Jogszabályi környezet

döntése a Magyarországhe|yi ĺĺnkormányzatairő| szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény (MöťV.)
23. $ (5) bekezdés |. ,f. és 3. pontján, valamint a42. $ 1. pontjában foglaltakon alapul.

A Képviselő-testület

Budapest Főváros közigazgatási területén a járműve| várakozás rendjének egységes kialakításríró|, avárakozäs dijáről
és az izemképtelen járművek tárolásának szabá|yozástrő| szo|ő 30120|0' (VI.4.) Főv. Kgy. ľendęlet 3. $/(1)

'

(/'-'''
r'

bekezdése értelmében:,,A vórakozósi ovezetek területén a tulajdonos onkoľmányzatok jelen rendeletben
meghatdrozott feltételek fennóllása esetén parkolás iizeľneltetésirendszert építenek ki.,' Ugyanezen szakasz (2)
bekezdése szerint: ,l vórakozósi ovezetek területén vórakozósi díj csak a parkolós üzemeltetési rendszer felóllításót
kt)vetően és annak folyamatos üzemeltetése mellett szedhető, A parkoĺas üzemeltetési rendszer felóllításónak és
üzemeltetésének feltételeit j elen rendelet 6, melléklete tartalmazzą,',

Fentiek alapján kérem aze|őterjesztés mellékletétképezó ľendelet és ahatározati javaslat elfogadását.

H.łrÁnoz,łľIJAYASLAT
A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

l.

a) elfogadja 20L6.ra a paľkolás bővítés kiadási tobbletkoltségét, mely akozszo|gáltatási kompenzációs díjľa
vonatkozóan bruttó 9.143,9 e Ft, az áÍabeťlzetésre 4.039,4 e Ft, a vźrhatő paľkolási díjbevételitöbblet bruttó
19.000,0 eFt,az áfa visszaigénylés I.944,0 eFt.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat II4O1 cím _ kötelező feladat

-

működési bevételi

e|őitźnyzatát _ parkolási díjbevétel- bruttó 19.000,0 e Ft-tal, visszaigényelhető źfa e|óirźtnyzaté"Í- I.944,0 ęFttal megeme|i és ezze| egyidejűIeg a kiadás 11401 cím _ köte|ező feladat - dologi e|óirttnyzatźú 13'183,3 e Ft-tal
_kozszo|gźlltatási szerződés kompenzációs díjemelés9.143,9 eFt, źffa befizetés 4.039,4 e Ft _ megeme|i és a
kiadás 11l07-01 cím működési cél és általános tartalékon bę|u| az általános tarta|ék e|óirźnyzatźú7.760.7eFttal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. október 6'

2.

20L7. évtő| tartós miiködési előzetes kötelezettséget vállal a parkolás bővítés miatt várhatóan bruttó 76.000,0 e
Ft díjbevéte|re' 7 ,77 6,0 e Ft visszaigényelt Afa bevéte|ľe, 52.733,1 e Ft költségľe, melyből akozszolgźlltatási díj
összege 36.575,6 eFt, az źfabęťlzętésösszege l6.157,5e Ft.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: mindenkori költségvetés elfogadása

3.

felkéri a polgĺármesteľt a Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-vę| kötött paľkolás iizemęltetésre vonatkozó
kőzszo|gáitatási szerződés módosítására, melyet számszeriĺen a3. szátmű melléklet tarta|maz.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016' októbeľ 06.

4.

felkéri a polgármesteľt, hogy a 20|6, évi költségvetési módosításźná| és a követkęzo évek költségvetésének
készítésénél
a hatźrozatban foglaltak at

v egy e

figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. évrc vonatkozóan 2016' december 31., következő évekľevonatkozóan atátrgyévi költségvetés
elfogadása

A

dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ
Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály
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Budapest, 2016. szeptember 30.
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Törvényességi ellenőľzés:

Danada-Rimán Edina
jegyző

aljegyzo

fľiü sii:ľ] 3

Ü

)-l

1'.

számű melléklet

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi onkoľmányzatKépviselő-testületének
.....12016. (..

..

.

...)

iinkoľmányzati ľendelete

jáľművel történő váľakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló
26/f010. (vI.18.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľóI

a Józsefváľos ktizĺgazgatásĺ teľületén a

Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefváľosi onkormtnyzat Képviselő-testületę az Alkotmány aalA. $ (2)
bekezdésébenmeghattnozotĹ feladatkörében eljárva, a helyi önkoľmányzato|<rő| sző|ő 1990. évi LXV'
törvény 16. $ (1) bekezdésében, valamint Budapest Főváľos Közgýlésének a Budapest főváros
közigazgatási területén a jármuve| váĺakozás rendjének egységes kia|akítźsźtľő|,a vfuakozás dijárő| és az
üzemképtelen jármúvek tárolásának szabáIyozásátőI sző|ő 3012010. (u. 4.) önkormányzati ľendelet (a
továbbiakban: Fkgy. rendelet) 10. $ (5) bekezdésében, 11. $ (4) bekezđésébenés
a 13. $ (2) bekezdésben
foglalt feIhatalmazźs a|apjtn az a|ábbi rendeletet alkotja:
területén a járművel történő várakozáskiegészitő, helyi szabályozásárő| sző|őf6l20|0.
(VI.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
1. $ Józsefuttroskozigazgatási

2.

$Ez

a rendelet 2016. október 07 . napjźln lép hatályba.

3. s E rendelet ahattiyba lépéstkovető napon hatá|yźúveszti'

Budapest, 20 16. október

Danada-Rimán Edina

dr.

jegyző

Kocsis Máté

polgármester
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ű ..../20 1 6. (........) i)nkormdnyzati rendelet melléklete
1. melléklet a 26/2010.

ffI.l8.) onkormánvzati rendelethez

Váľakozási övezetek díjtétetek szeľinti fe|soľolása
2. díjtételĺĺ
területek

A Rákóczi

út _ József körút _

tereket.

Ülloĺ ĺt _ Kálvin

tér - Múzeum körút á|ta|határo|tterület.

beleérťve a hatáľoló utakat és

4. díjtételűteľiĺletek

ARákócziút-Barosstér_Kerepesiút_Lővásárutca-Mosonyiutca_FesteticsGyörgyutca-Fiumeiút-Teleki
Lász|őtéľ-Népszínházutca-NagyFuvarosutca_Mátyástér_Koszoľúutca-Barossutca_Szigonyutca_Üllői

út - József korut által határolt terület. beleértve _ a József körút kivételévela határoló utakat és tereket. valamint a
Lóvásár utca.

teľtiletek
5. díjtételíĺ
A Teleki Lász|ó tér - Népszínházutca - Nagy Fuvaros utca - Mátyás tér - Koszoru utca - Baross utca - Szigony utca Ülloĺ ĺt - Korányi Sándor utca - Illés utca - Csobánc utca - Kálváľia utca - Kőris utca - Diószegi Sámuel utca Szeszgyár utca - Visi Imľe utca . orczy út - Baľoss utca valamint a Kerepesi út - Hungária körút- Salgótarjáni utca Asztalos Sándor ltca á|ta| határolt terület, beleéľtve - a Teleki Lźsz|ő tér, a Népszinhźzatca, a Nagy Fuvaros vtca, a
Mátyás tér, a Koszorú utca, a Baross utca és a Szigony utca, Kőľis utca kivételével- a hatráľoló utakat és tereket.
Váľakozási tivezetek időtaľtam koľlátozás szeľinti felsorolása
3 óľás maximális várakozási idejű teriiletek

VIII. kerület:
A Kálvin tér - Üllői út - Kisfaludy utca - Harminckettesek teľe - Baross utca - Horváth Mihály tér - Német utca József utca - Víg utca - Csokonai utca - Rákócziilt -MÍlzeum körut á|ta|határo|t terlilet, beleérťve a határoló
utakat és tereket.

4 őrás maximális váľakozási idejű teľületek

ARákócziút-Barosstér-Kerepesiút-Lóvásźlrltca-Mosonyiutca-FesteticsGyörgyutca-Fiumeitń-orczyiltVisi Imre utca _ Szeszgytlr utca - Diószegi Sámuel utca _ Kőris utca - Kźůváriautca _ Csobánc utca _ Illés utca Korányi Sándoľ utca - Ülloi rit - Kisfaludy utca - Harminckettesek tere - Baross utca - Horváth Mihály tér - Német

utca - József utca - Víg utca - Csokonai utca á|ta| határolt terület, beleéľtve - a Kisfaludy utca, a Harminckettesek tere,
a Baross utca, a Horváth Mihály tér, a Német utca, a József utca' a Víg utca, a Csokonai utca és a Kőris utca kivételével - a határoló utakat és teľeket. valamint aLővásźlr utca.
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INDOKOLAS
Általános indokolás

Az elmúlt évek paľkolás üzemeltetési

tapaszta|atai art mutatják, hogy a dijfizető ovezetek hattrain, valamint a
dijťlzetése nem kötelezett területeken a parkolási feszültségek jelentősen megnovekedtek, melyek indokolják a
Képvi selő-testtilet új abb dönté shozata|át.

Részletes indokolás:
1. $-hoz

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 2016. február 29-én meglartott ülésén a 20Ilf0I6. (II.fg,) számtl
határozatával döntött a dijfizető ovezet bővítésérevonatkozó feltételek megteremtéséről, melynek befejeztével a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat aKerepesi út _ Hungária krt. _ Salgótarjáni út _ Asztalos
Sándor utca által határolt területen bevezeti a dijfizető paľkoltatást.
2. $ és 3. $-hoz
Jogtechnikai jellegű rendelkezések,hatá|yba léptetéséshatźiyźtvesztő rendelkezések.

6
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Ilatásvizsgálat

A

rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásľól szóló 2010. évi CXXX. tcirvény 17. $ (l)
bekezdése előíľja az e|őzetes hatásvizsgálatot: ,,A jogszabźůy előkészítője - a jogszabály feltételezętt hatásaihoz
igazodő részletességa _ e|ózętes hatásvizsgźůat e|végzésévelfelméri a szabźiyozás várható kovetkezményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményérő| a Koľmány által előterjesztendő töľvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén
a Kormáný, önkormányzati rende|et esetén a helyi önkoľmányzat képviselő-tęstületét tźĄékoztatnikell. Miniszteri
rendelet rendelkezhet ilgy, hogy az általa meghatározott esetben a kozjogi szetvezetszabźilyoző eszköz elkészítóje
e

lőzetes hatźsv izs gá|atot

A hatásvizsgálat során

v

é

gez.,,

a (f)bekezdésben meghatttrozottakat kell vizsgálni.

1'
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
lakosok parkolási lehetőségei javuljanak.

A

rendelet módosításának alapvető célja, hogy a józsefuárosi

2.

Koľnyezeti és egészségikövetkezményei: Nem releváns.

3.

Adminisztratív teľheket befolyásoló hatása: Nem releváns'

4'

A jogszabá'ly megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
lakossági igények figyelmen kívül hagyásával a panaszok megnövekednének.
5.

A

A

jogszabá|y a|ka|mazźstlhoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénnigyi feltételek: Nem igényel

többlet feltételt.
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f . számű melléklet

rül e t én a j arműv
torténő várakozas kie gészítő, he lyi
szabályozásáról szóló 2 6/2 0 ] 0. (vI. ] 8.)
ön koľmányz at i r ende l e t
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Budapest Főváros ľIII. kerület Józsefvóros
onkormányzat Képv iseĺő-testületének .../2 0 l 6.
(. ) onkormónyzatirendelete aJózsefvaros
közigazgatdsi területén a jórmiÍvel torténő
v

dr ako z as ki e gé s z ĺtő, he ly i s z ab óly oz ás ár
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0. uI. l 8.) önkormdnyzati ľendeĺet

módosításóról

5. díjtételűteľületek

5. díjtételűteľü|etek

A

Teleki Lász|ő tér - Népszínház utca - Nagy
Fuvaros utca - Mátyás tér - Koszoľúutca - Baross
utca - Szigony utca - Ülloi ĺt - Korányi Sándor
utca . Illés utca - Csobánc utca . Kźivária ĺĺtcaKőris utca - Diószegi Sámuel utca - Szeszgyár
utca - Visi Imre utca - Orcza út - Baross utca źita|
határolt terület, beleéľtve - a Teleki Lász|ő tér, a
Népszínházutca, a Nagy Fuvaros utca, a Mátyás
tér, a Koszorú utca, a Baľoss utca, a Szigony
utca, Kőris utca kivételével - a határoló utakat és
tereket.

A Teleki

Lász|ó tér - Népszínház utca - Nagy

Fuvaľos utca - Ilĺ4.źĺyástér - Koszorú utca - Baross
utca - Szigony utca - Ün0ĺ ĺt - Korányi Sándor
utca - Illés utca - Csobánc utca - Kálvária utca Kőris utca - Diószegi Sámuel utca - Szeszgyár

utca - Visi Imre utca - orcry út - Baross utca
valamint a Kerepesí út - Hungdria ki)ah:
Salgótariáni utca - Asztalos Súndor utca á|ta|
hatáľolt teľület, beleéľtve - a Teleki Lász|ő tér, a
Népszínházutca, a Nagy Fuvaros utca, a Mátyás
tér, a KoszorÚl utca, a Baross utca és a Szigony
utca, Kőris utca kivételével - a hataľoló utakat és
tereket.
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K zszo|gáltatási szerz{idés

5.

szám

3

mel|éklet parkolásgazdá|kodás

11401 cím Parko|ás

( łinkormányzatl tuIajdon
parkolÓhelyekÍe számolva)

mÓdosítás 2016. 10.01.tól,parkolás bóvítés miatt
parkolÓellenór + l fo karbantartÓ
bérkciltségek: 4

f

ĺárulékok és szoc.ho.adő
szolgáltatások
telefonk ltség
beszerzések
ässzesen ( nett )
sszesen ( bľuttő)

2737,57

762,63

\2_. ÜJJ.b-'{\-a.-1

.issz parko|ás| ktg. TeÍv 2016. év ( Fóváros|,más

keriiIeti, nkormányzati

)

2900,2

780,27

836,34

2972,6

2972,6
LLz,O

378,2

6981,18
8 866,L

378,2

zra,76

7799,94

277,4

9 143,9
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