Előterjesztés
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. szeptember 24.

sz.
napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás
kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet
elfogadásáról (felmerült igények)
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): GAZDÁ KODÁSI ÜGYOSZTÁLY
KÉSZÍTETTOEE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): GAÁL KRISZTIÁN
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL:
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS,
TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ
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Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi
Határozati javaslat:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és
Közterület-hasznosítási Bizottság és a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

ÉRIKEZETT

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás es döntés tartalmának részletes ismertetése
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerint helyi önkormányzati feladat a
településüzemeltetés keretében a gépjárművek parkolásának biztosítása. Az Mötv. a 23.§ (4)(5) bekezdéseiben rögzíti továbbá, hogy a fővárosi önkormányzat feladata a főváros területén
a parkolás feltételrendszerének kialakítása, a helyi önkormányzat feladata a parkolásüzemeltetés.
Az Mötv. 25. §-a a főváros és kerületei szabályozási jogköre vonatkozásában rögzíti, hogy az
Mötv., továbbá az adott önkormányzati feladat meghatározásáról szóló törvény határozza
meg, hogy rendelkezései végrehajtására a fővárosi közgyűlés vagy a fővárosi kerületi
képviselő-testület alkothat rendeletet.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. §
(5) bekezdésében felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára, fővárosban a fővárosi közgyűlés számára - hogy rendeletben állapítsa meg a várakozási
területek tekintetében
a) az egyes díjköteles várakozási területeket, valamint azok kategóriáját,
b) várakozási területenként vagy kategóriánként a díjköteles várakozási időszakot,
c) a fizetendő várakozási díj mértékét,
d) a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartamát,
e) a dufizetés alól mentesítettek, valamint a kedvezményes várakozásra jogosultak körét, a
kedvezményes várakozási díj mértékét, azzal, hogy a kedvezményes várakozásra jogosultak
körének bővítésére a kerületi képviselő-testület jogosult.
Budapest Főváros Közgyűlése a törvény felhatalmazása alapján megalkotta a 30/2010. (VI. 4.)
Főv. Kgy. rendeletet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról (a továbbiakban: Fővárosi Rendelet), amelyet az Önkormányzat a Józsefváros
közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló
26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) kiegészített a törvény és
a Fővárosi Rendelet felhatalmazása alapján.
A Fővárosi Rendelet 13. § (2) bekezdése jelen előterjesztés tárgya tekintetében kimondja, hogy
„A lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást és az
egészségügyi várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat képviselő-testülete adja ki. E
hozzájárulások kiadásának eljárási szabályait, a jelen rendelet szerint kedvezményes
várakozásra jogosultak körének bővítését, [...] a kerületi önkormányzatok saját rendeletükben
szabályozzák."
Igényként merült fel, hogy a Kkt. felhatalmazása alapján, valamint a Fővárosi Rendeletben
parkolási kedvezményként szabályozott egészségügyi várakozási hozzájárulás jogosultjai
tekintetében a Fővárosi Rendelet 13.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján kiterjesztésre
kerüljön
Az önkormányzattal vagy az önkormányzat valamely intézményével szerződéses viszonyban
álló, szociális utcai gondozási tevékenységet, illetve házi és utcai gondozási tevékenységet
kiegészítő szolgáltatást nyújtó személyek továbbá a területi kötelezettséget vállaló utcai
szakápolási szolgálatok, illetve azt támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek feladatuk
ellátása során, tehát a helyszínre kiérkezést követően az ellátás időtartalmáig annak
jellegéből adódóan ingyenesen parkolhassanak.
Fentiekre tekintettel szükséges a Rendelet módosítása.
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II.
A beterjesztés indoka
A rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A rendeletmódosítás indoka a szociális intézmények, valamint ezen intézményekkel, illetőleg
közvetlenül az Önkormányzattal - ellátandó önkormányzati, vagy ennek kisegítő feladatának
elvégzésére - szerződéssel rendelkező szolgáltatók Józsefváros közigazgatási területén történő
munkájának elősegítése, különös tekintettel arra, hogy a várakozási kedvezmény hiányában a
szolgáltatók költségeinek megtérítése is az Önkormányzati költségvetést terhelné, azonban az
ezzel járó adminisztráció további költségeket okozna mind a szolgáltatónak, mind az
Önkormányzatnak.
Pénzügyi fedezetet nem igényel.
IV. Jogszabályi környezet ismertetése
Az Mötv. 42. § 1. pontján alapul. Az előterjesztést az Mötv. 46. § (1) bekezdése értelmében
nyilvános ülésen kell tárgyalni. A minősített többséget az Mötv. 50. §-a írja elő.
A felhatalmazás kereteit az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja, a 23.§ (4)-(5) bekezdései, a
25. §-a, valamint a Kkt. 48. § (5) bekezdése, és a Fővárosi Rendelet 13.§ (2) bekezdése adja
meg.
Melléklet: Rendelet-tervezet
Rendeletmódosítás!
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a
Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi
szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendeletét.
Fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását.

Budapest, 2020. szeptember 18.
Pikó András
polgármester
Törvé

essgi ellenőrzés:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

1. sz. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (......) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (5) bekezdésében, valamint Budapest Főváros
Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Fkgy.
rendelet) 13. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) kiegészül az alábbi
2/C. § szakasszal.
„2./C §
Egészségügyi várakozási hozzájárulás
(1) Az Fkgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően egészségügyi
várakozási hozzájárulás - kérelemre - az önkormányzattal vagy az önkormányzat valamely
intézményével szerződéses viszonyban az adott területen a szociális utcai gondozási
tevékenységet, illetve házi és utcai gondozási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújtó
személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi
kötelezettséget vállaló utcai szakápolási szolgálatok, illetve azt támogató szolgáltatásokat
ellátó szervezetek által megjelölt, az ellátást végző személygépkocsikra.
(2) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele az Fkgy. rendelet 12.
§ (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ által kiállított igazolás."
2. § A Rendelet 2/C §. szakaszának számozása 2/D §-re változik.
3. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. szeptember 18.

Czukkerné dr. Pinter Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester

Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete a
Józsefváros közigazgatási területén a
járművel történő várakozás kiegészítő, helyi
szabályozásáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
..../2020. (
) önkormányzati rendelete
a Józsefváros közigazgatási területén a
járművel történő várakozás kiegészítő, helyi
szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

2/C. §J121
Egészségügyi várakozási hozzájárulás
(1) A munkavállalói várakozási hozzájárulás
a kerület közigazgatási területén székhellyel,
vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval
munkaviszonyban,
állami
vagy
tisztviselői,
köztisztviselői
jogviszonyban
álló
közalkalmazotti
magánszemélynek adható havi, negyedéves,
féléves es éves bérlet megváltásával.
(2) A munkavállalói várakozási hozzájárulás
egy adott várakozási zónán belül érvényes. A
zónákat az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A munkavállalói várakozási hozzájárulás
éves díja a Budapest főváros közigazgatási
területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról
és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló fővárosi közgyűlési
a kizárólagos használatú
rendeletnek
várakozóhelyek éves megváltási díjára
vonatkozó előírások alapján kiszámított
díjának 60%-a.

(1) Az Fkgy. rendelet
12.
§ (1)
bekezdésében
foglaltakon
túlmenően
egészségügyi várakozási hozzájárulás kérelemre - az önkormányzattal vagy az
önkormányzat
valamely
intézményével
szerződéses viszonyban az adott területen a
szociális utcai gondozási tevékenységet,
illetve házi és utcai gondozási tevékenységet
kiegészítő szolgáltatást nyújtó személynek
adható, az általa megjelölt egy darab
személygépkocsira, továbbá a területi
kötelezettséget vállaló utcai szakápolási
szolgálatok,
illetve
azt
támogató
szolgáltatásokat ellátó szervezetek által
megjelölt - igazoltan az ellátást végző személygépkocsikra.
(2) Az
egészségügyi
várakozási
hozzájárulás kiadásának feltétele az Fkgy.
rendelet 12. § (2) bekezdés a) és b)
pontjában
fogialtakon
túlmenően
a
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ által kiállított
igazolás."
2. § A Rendelet 2/C §. szakaszának
számozása 2/D §-re változik.
3. § E rendelet a kihirdetés napját követő
napon lép hatályba.

Általános indokolás
A döntés célja a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő,
helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendeletben az egészségügyi
várakozási hozzájárulás jogosultjainak megjelölése, részükre - figyelemmel munkájuk
ellátásának speciális jellemzőire - várakozási kedvezmény biztosítása.
Részletes indokolás
1.§-hoz
Az egészségügyi várakozási hozzájárulás jogosultjai körének meghatározását, valamint a
kiadás feltételeit tartalmazza.
2.§-hoz
Szakaszszámot módosító rendelkezést tartalmaz.
3.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Hatásvizsgálat

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jai.) 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."
Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint „A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket."
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet módosításának közvetlen pénzügyi
hatása a III. pontban részletezettek okán nincs, azonban a döntés révén az érintett szociális
feladatok ellátása a kerületben hatékonyabbá válik.
2. Környezeti és egészségi következményei: az új rendelkezések következtében — az 1.
pontban írtak hatására - pozitív környezeti és egészségi következmények várhatóak.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: minimális adminisztratív hatása van.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége: a kerület rászoruló lakosai tekintetében
végzett szociális munka hatékonyabbá tétele érdekében szükséges.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A Jat. 17/A. §-a kimondja továbbá, hogy „A jogszabály előkészítőjének feladata, hogy az
előzetes hatásvizsgálat eredményét mérlegelje, és - a jogalkotás alapvető követelményei
figyelembevételével - akkor tegyen javaslatot a jogszabály megalkotására, ha az a
szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges."
Az előterjesztésben, valamint a hatásvizsgálatban kifejtettek egyértelműen megalapozzák a
rendeletmódosítás szükségességét.

