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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelete•
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) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. § Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi
szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 2/A. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
2/A. § A bölcsődék, óvodák, általános iskolák és a 14 év alatti gyermekeket fogadó többcélú
oktatási intézmények épületének főbejárata előtti utca teljes hosszában, az ezzel közvetlenül
párhuzamos utcákban, és az arra merőleges két legközelebbi utcákban, vagy az épület előtti
tér, és a térrel érintkező utcákban hétköznaponként 8.00-8.30 óráig az érintett intézmény és a
Józsefvárosi Közterület-felügyelet nyilvántartásában szereplők parkolási díj fizetés nélkül
várakozásra jogosultak.”
2. § Ez a rendelet 2012. szeptember 24-én lép hatályba.
Budapest, 2012. szeptember
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INDOKOLÁS

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a képviselő-testület rendeletében állapíthatja meg a várakozási övezetek tekintetében a
díjfizetés alól mentesítettek, valamint a kedvezményes várakozásra jogosultak körét, a
kedvezményes várakozási díj mértékét azzal, hogy a kedvezményes várakozásra jogosultak
körének bővítésére a képviselő-testület jogosult.
Lakossági és szülői igény mutatkozott arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati fenntartású,
önkormányzat által üzemeltetett oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézmények és bölcsődék
épülete előtt a gyermekek reggeli időpontban történő szállításakor biztosítva legyen az
ingyenes parkolás lehetősége.
Az érintett intézményekbe a gyermekek intézménybe történő szállításának időtartama 7.00 és
08.30 közé koncentrálódik.
Kerületünkben jelenleg parkolási díjfizető övezetben található többek között a Mesepalota
Napközi Otthonos Óvoda (Somogyi Béla u. 9-15.), a Deák Diák Általános Iskola (II. János
Pál pápa tér 4. nem, hanem az azt érintő utcák díjfizető övezetbe tartoznak), a Németh László
Általános Iskola (Német utca 14.), a Molnár Ferenc Általános Iskola (Somogyi Béla u. 9-15.),
a JEGYMKÁI Tolnai (Tolnai Lajos u.11-15.), a Tolnai L. u. 19. sz. alatti Bölcsőde,
Napraforgó Napköziotthonos Óvoda (Tolnai L. u. 7-9.), Tá-Ti-ka Napköziotthonos Óvoda
(Rákóczi út 15. nem, de az azt határoló utcák díjfizető övezetbe tartoznak).
A 44/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott rendeletmódosítás tartalmazta ezen
intézmények körét, azonban a rendelet hatályba lépése óta felmerült az az igény, hogy a
kedvezmény ne csak az Önkormányzat által üzemeltetett intézményekre vonatkozzon,
valamint hatálya terjedjen ki a 14 év alatti gyermekeket fogadó többcélú oktatási
intézményekre is. Ilyen intézmény a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium, a Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium, a Bárczi
Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola.
Mindezek alapján a szülői felelősségvállalás és lakossági terhek könnyítése érdekében és az
esélyegyenlőség elvét alapul véve indokolt 2012. szeptember 24-től a kerület területén
működő bölcsődék, óvodák és általános iskolák továbbá 14 év alatti gyermekeket fogadó
többcélú oktatási intézmények utcáiban, illetve a velük párhuzamos utcákban hétköznapokon
a szülők 8.00-08.30 óráig díjfizetés nélkül parkolhassanak.
A módosítás lényege, hogy a díjfizető zónákban lévő kerületi bölcsődék, óvodák és iskolák 14
év alatti gyermekeket fogadó többcélú oktatási intézmények igazgatójánál a szülők
regisztrálják azon gépjárművük forgalmi rendszámát, amellyel gyermeküket az adott
intézménybe viszik. Az intézmény vezetője a regisztrált forgalmi rendszámokat továbbítja a
Józsefvárosi Közterület-felügyeletnek, így biztosítva, hogy a rendszerbe csak a jogosultak
kerülhessenek. A szülők, amikor megérkeznek az intézményhez, díjmentesen várakozhatnak a
díjfizető zónákban 08.00-08.30 között, mely időszakban a Józsefvárosi Közterületi- és
Parkolási Rendészet parkoló őrei nem pótdíjazzák őket.
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