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Főváro s VIII. kerü let Józs efvárosi On k ormány złt Képvis elő.testÍiletének
4

|2014. (Iil.08.) tinkormányzati ľendelete

Józsefváros közigazgatálsi teľĺileténa jáľmíĺveltöľténő várakozás kiegészítő'helyi
szabá|yozásáľóI szóIó f6ĺ2010. (vI.18.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĹilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébenmeghatźltozolt eredeti jogalkotói hatáskorébeÍL, a
Budapest Főváľos Közgnĺlésének a Budapest fővaľos kozigazgatási teľületén a jáľművel

várakozás rendjének egységes kia|akításźrőI, avźttakozás díjańl' és azilzenképtelen jáľmúvek
tarolásának szabtiyozásźrőI szőIő 30120|0. (VI. 4.) Főv. Kgy. renđelet10. $ (5)
bekezdésében, 11. $ (4) bekezdésében, a |3. $ (2) bekezdésben és 40. $-ban kapott
felhata|mazás a|apján a következőket rendeli el:

sA

Józsefuaĺos kozigazgatási területén a járművel tĺirténővárakozás kiegészítő, helyi
szabáIyozásaľól szóló 26120110. (VI.18.) onkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1/A. $-a helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

1.

,,I l A. $

E ľendelet a|kalmazásában
séttiőovęzet: olyan önkormányzatikeze\ésű közteriilet, aholkiépített jríľmúbeléptetőľendszeľ
szabtiyozza a bejutźtst és melyre gépjáľművel a kiilön jogszabá|y szerinti köZűri jelzések
a|apj an behaj tani csak külön engedéllyel lehet.''
2. s A Rendelet 2. $ (1) bekezdése helyébe a kĺlvetkező ľendelkezés lép:
_
,,2. $ (1) A lakosságivźlĺakozásíhozzájtxulás - kéreleÍn-re annak a lakosnak aďhatő, aki
a) a Budapest Fővaľos VIII. kerületi fizető várakozási ovezet teľületén állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkezik,
b) a munkákatőtő| kizaľólagos haszĺáLatba kapott egy daľab, a munkáltatő á|tal iizemben
taľtott, vagy |íziĺgelt,vagy taľtósan béľeltszemélygépkocsira,ha az a) pontbarl megjelölt
gépjármurelakosságivárakozćsihozzájźlru|ássalnemľende1kezik.''

3. $ A Rendelet a következő új címmel és új 2/B. $-sal egészülki:
,,

V

á

ro s ľen d ész eti b eh aj tá s Ĺv ár

akozási hozzáj

áłr u|ás

2/B. $ (1) A varosrendészeti behajtási-vźlrakozásihozzájtľruIás - kéľelemľea) a BRFK VIII. keľÍileti Rendőrkapitányság,
b) a Budapest FővĺíľosVIII. keľĹilet Józsefüaľosi Polgármesteri Hivatal,
c) a Józsefu áľo si Kĺjzteľület-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgá|at,
d) a Józsefuárosi KözbinonságiPolgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzoltő
Egyesület,
e) a Józsefiĺaľosi Parkolás-üzemeltetési SzoIgá|at üzemeltetésében, hasznźiatában á||ő,
megkiilönbońeto fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsilľa,valamint
3500 kilogľamm megengedett legnagyobb össztcimeget meg nem haladó
teheľgépkocsikĺa adható.

A városľendészeti behajtásĹvźrakozásihozzájátu|ás avźnakozási övezetekben díjfizetésés
időtaĺam korlátozts nélküli vérakozásra, valamint asétźiőövezetekbe való behajtásrajogosít.
(2)

A vaľosrendészeti behajtási-vźrakozásihozzájánilás
januar
év
31-ig érvényes.''
(3)

a kiadás napjától a kiadás évétkövető

4. $

A Rendelet 3. $-a helyébe a kcjvetkező ľendelkezés lép:

5. $

A Rendelet 4.

,,3. $ A gazdá|koďői vátakozásihozzźtjárulás díjkedvezménye az ađoltparkolási tjvezetben
mindenkor érvényesparkolási őradíjra számítottan' 50%-os méľtékű.''
$-a helyébe a következő

rendelkezés lép:

A lakossági vaľakozási hozzájáĺulás, a gazdźl|kodói váľakozási hozzájáruIás, az
egészségügyivárakozźsi hozzźljárulás, a vaĺosrendészetibehajtási-vőłakozásí hozzájźrulás és
a külön jogszabél|ybanmeghatáĺozott egyéb hozzájźnu|ások kiadásáról jelen rendelet alapjáĺa
polgármesteľ dörrt. Amennyiben a kérelem nem felel meg a rendelet előfuásaíĺak, az
elutasításról a polgármesteľ dönt. A polgármesteri dĺjntésellen fellebbezéssel a KépviselőtestÍilethez lehet fordulni.''
,,4. $

6. s (1)

A Rendelet 5. $-a a követkęző

(3a) bekezdéssel egésziil ki:

,,(3a) A kérelem benyújtásakor kiadott lakossági várakozási hozzájaru|ást a jogszabá|ybaĺ
e|őírt adő- és parkolási đíjtntozźts ęsetén vissza kell vonni, és az, a tartozás fennállásáig nem
adható ki.''
(2)

A Rendelet

5. $ (7) bekezdése helyébe a kcĺvetkező ľendelkezés|ép:

,,(7) AhozzźýáruIás kiadásaľóI ahozzájáĺulást igazolő Hozz^rÁnurÁs kerül kiállításra. A
matricát a gépjármu első szélvéđőüvege mögött, kívülről jő| |áthatő helyen és olvasható
módon kell elhelyezni.''
7. $

A Rendelet 6. $ (3)-(5) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(3) Ameĺmyiben a hozzájarulással ľendelkező gépjármíiveta tulajdonosa év kozben
elidegeníti, matricát vissza kell szolgáltatni,vagy az e|iďegenítésről írásban nyilatkozni kell.

(4) Amennyiben a hozzźtjźrulźtssalrendelkező gépjarmn üzembęn taĺtő személyében év
közben vźitozás következik be, vagy a gépjármíivet a forgalomból kivonják,vagy azizemben
tartó lakóheIye, gazđálkodó esetében a jogosultságot jelentő címe az adot1 várakozásí
övezeten kívülre kertil, úgy 15 napon belül azt ahozzźĄtnllást kiadónak írásban jelezni kell.

(5) Amennyiben a hozzájźĺulással renđelkezőgépjárművet az izembeĺ tartőja év közben
lecseréli, amaÍncźftvissza kell szolgáltatni (a jáľműľe kiadott engedély hatźiyźúveszti), vagy
írásban nyi|atkozni kell annak eltávolításaľól, és amennyiben jelen rendelet szerinti
feltételeknek az iĄ gépjarmíi megfelel az i4 vfuakozásihozzájlíľulás kiadható.''
8. s

A Rendelet 6/A.

A

$-a helyébe a következő

rendelkezés lép:

varakozźsíhozzájaľulások kĺiltségtéľítései
a Józsefuáľosi Parkolás-üzemeltetési
SzolgźtIat, a sétá|ő övezetbe tĺirténő behajtási hozzájźlrulások ellenében ťlzetętt díj a
Józsefuaľosi Kóztefiilet-felügyelet és Viĺrostizeme1tetési Szolgálat bevételei.''

,,6lA. $

9. $ A Rendelęt a kövętkező új címmel és új 6/8. $-sal egésziil ki:

,,Fővárosi Onkormányzat Péteľff Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti
Kłizpont, valamint a Semmelweis Egyetem Józsefuáľos teľüIetén ta|'áibatő egészségĺigyi
intézményeĺnek s ĺiľgő s s é gi b etegellátárs át i gényb e v ev ő k ke dvezm énye
6/8. $ Ha a Fővaľosi onkoľmányzat Péterfy Sandor utcai Kórház - Rende|őintézet és Baleseti
Központ Budapest VIII. kęr. Fiumei ilt 17. sz. aLatti telephelyét siirgősségi betegellátás
keretében igénybe vevőket szá||ítő jarmíi, az ellźúáslłksorán, paľkolási díj meg nem fizetése
miatt kiszabott parkolási pótdíj annak kézhezvételétkövető 5 napon belül, az ambuláns lap
bemutatását és az igénybe vett paĺkolási időre eső paľkolási díj utólagos megfizetését
követően törlésrę kęľiil. Az igénybe vett parkolási idő az arĺbuláns lap felvételi és elbocsájtási
ideje alapjan keľül meghatźrozásra. A pőtđíjazásiesemény íratuhoz az aĺr'bu|źnslap
másolatát mellékelni kell.''
10. s (1) Ezarendeleta(2) bekezdésben foglaltkivétellel2014. mĺíľcius|6-aÍL|éphaÍźůyba.

Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép, me|y 2014. ápľilis 15-én lép
^
hatá|vba.
(2)

_
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Y ár

1

4. űII.08.) onkormányzati
"l. rendelet
mell.ékĺete

akozási łivezetek díj tételek szerinti fels oľolása
2. díjtételtite ľůiletek

út _ József körut - Ült0ĺ út - Kálvin tér _ Múzeum körut által hatarolt terĹilet.
beleéľtve ahatfuolő utakat és tereket.

A Rakóczi

4. díjtételűteľületek

út _ Baľoss téľ- Kerepesi út - Lóvásár utca _ Mosonyi utca _ Festetics György
utca - Fiumei út _ Teleki LćszIô tér _ Népszính,őZ, utca - Nagy Fuvaľos utca _ Mátyás téľ_
Koszoľri utca - Baľoss utca _ Szigony utca _ Üll0i ĺt - József körut áItal hatźro|t terĹilet,
beleérťve _ a József körut kivételévela hatríľoló utakat és tereket, valamint a Lóvásár utca.

A Rakóczi

5. díjtételűterüIetek

A Teleki

LászIő tér - Népszíĺlházutca - Nagy Fuvaľos utca - Mátyás tér - Koszoľú utca Baross utca - Szigony utca - Üllői ĺt - Korĺányi Sandor utca - Illés utca - Csobĺĺncutca Kalvaria utca - Kőris utca - Diószegi Sámuelutca - Szeszgyát utca - Visi Imľe utca - orczy ut
utca, a Nagy
- Baross utca źtltal hataľolt terĹilet, belęéľtve- a Teleki Lász|ő téľ,a Népszíĺthźz
Fuvaros |Ltca, a Mátyás tér, a Koszorú utca, a Baľoss vtca, a Szigony utca, Kőris utca
kivételével - ahatźrolő utakat és teľekęt.
Y ár akozási tivezetek

időtartam

ko

rlátozás szerinti felso rolás a

3 óľás maximális várakozásĺ idejű területek

VIII. kertilet:
A Kálvin tér - Üllői út - Kisfaludy utca - Haľminckettesek tere - Baĺoss utca - Horváth
Mihály tér - Német utca - Jőzsef utca - Víg utca - Csokonai utca - Rfüóczi út - Múzeum
körut által hatarolt teľület. beleéľtve ahatźrolő utakat és teľeket.

4 őrás maxĺmális váľakozási ĺdejiĺterületek

A Rakóczi út - Baľoss tér - Kerepesi út - Lővásźr utca - Mosonyi utca - Festetics Gyöľgy utca
- Fiumei tt - orczy út - Visi Imľe utca _ Szeszgyźr utca _ Diószegi Sámuel utca - Kőris utca
_KáIvźriautca _ Csobĺĺncutca _ Illés utca _ Korányi Sándor utca - Ülloi rĺt - Kisfaluđyutca Harminckettesek tere - Baross utca - Horváth Mihály téľ- Német utca - József utca - Víg utca
- Csokonai úca áIta| hataľolt teriilet, beleér|ve - a Kisfaludy utca, a Harminckettesek tere, a
Baross utca, a Horváth Mihály tér, a Német utca, a József utca, aYigutca, a Csokonai utca és
a

Kőris utca kivételével- ahatáro|ő utakat és tereket. valamint aLővástĺt utca.

