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Rimán Edina
jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2012. (XII.21.) 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 az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 és a 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. § A Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi
szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadása iránti kérelmet a Józsefvárosi
Közterület-felügyelet 1082 Budapest, Német u. 17-19. szám alatti székhelyén kell
benyújtani.
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Budapest, 2012. december

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

75/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez


RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 26/2010.(VI.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE
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1. melléklet
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, Lóvásár utca és a
Nagy Fuvaros utca kivételével – a határoló utakat.
5. díjtételű területek
A Légszesz utca– II. János Pál pápa tér –Luther utca– Népszínház utca – Teleki László tér –
Fiumei út –által határolt terület, beleértve – a Légszesz utca, a II. János Pál pápa tér, a
Luther utc, kivételével – a határoló utakat.
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INDOKOLÁS

1. §
A Polgármesteri Hivatal feladatainak átszervezése nyomán a lakossági várakozási
hozzájárulásra jogosító parkolási matrica kiállítása, illetve a matricákkal kapcsolatos egyéb
feladatok ellátása 2013. január 1-jétől a Józsefvárosi Közterület-felügyelet tevékenységi
körébe tartozik, mely módosítást az önkormányzati rendeletben is szükséges átvezetni.

2. §
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.) Főv. Kgy. rendeletben (továbbiakban: fővárosi rendelet)
meghatározottaktól eltérően az Önkormányzat más díjtétellel – 5. (160 Ft/óra) díjtétel helyett
4. (240 Ft/óra) díjtétellel – kívánja bevezetni a díjfizetést.
A fentiek megvalósítása érdekében az Önkormányzat felterjesztéssel fordult a
főpolgármesterhez a fővárosi rendelet módosítása érdekében.
Ameddig a fővárosi rendelet módosítása a díjtételek tekintetében nem történik meg,
átmenetileg, kizárólag a jelenleg alkalmazható 5. (160 Ft/óra) díjtétellel lehet az új területen
bevezetni a fizető parkolást.
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