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Rimán Edina
jegyző
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012. (III. 08.) 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 helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a 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 10. § (5)
bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 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 (a továbbiakban: Rendelet)
1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzatának (továbbiakban: Józsefvárosi Önkormányzat) közigazgatási területén
található valamennyi kerületi önkormányzati tulajdonú várakozás céljára igénybe vett
közterületre (továbbiakban: várakozási övezet), kivéve a taxiállomásokat, amelyeken történő
várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik, valamint a sétáló övezetekre. A
várakozási övezeteket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
2. § Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.
Budapest, 2012. március…..
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RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 26/2010.(VI.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE

1. melléklet a 18/2012.(III.08.) önkormányzati rendelethez
Várakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolása

2. díjtételű területek
A Rákóczi út – József körút – Üllői út – Kálvin tér – Múzeum körút által határolt terület,
beleértve a határoló utakat és tereket.

4. díjtételű területek
A Rákóczi út – Baross tér – Kerepesi út – Lóvásár utca – Mosonyi utca – Festetics György
utca – Fiumei út – Légszesz utca – II. János Pál pápa tér – Luther utca – Nagy Fuvaros utca
– Tavaszmező utca – Szűz utca – Baross utca – Futó utca - Nap utca – Kisfaludy utca –
Üllői út - József körút által határolt terület, beleértve – a József körút, a II. János Pál pápa
tér, Lóvásár utca és a Nagy Fuvaros utca kivételével – a határoló utakat.”

