58/2007. (X.16.) Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzati rendelet
a 46/2005.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról *
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 65/A § (2)
bekezdésében, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15.§ (3) bekezdésében, továbbá
a Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Józsefváros területén történő parkolásról szóló 46/2005. (X.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról (továbbiakban: R.) az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Az R. 31.§ (4) b) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„ ; a 36.§ (2) bekezdés alapján mérsékelt összegek esetén az építtetőt a fenti jogok nem illetik meg.”
2. §
Az R. 32.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (4) Új épület létesítése esetén, a telekméretek, illetőleg a kedvezőtlen geotechnikai adottságok miatt
gazdaságtalanul megépíthető parkolók tekintetében, a parkolóhely létesítési kötelezettség
Önkormányzat általi átvállalását a Kerületi Tervtanács ajánlása alapján, az Önkormányzat
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága hagyja jóvá.”

3.§
Az R 36.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Városfejlesztési Tanácsnok véleményének kikérése után a Városüzemeltetési és Közbiztonsági
Bizottság kérelemre dönthet természetes személy szociális és jövedelmi körülményei alapján, a 30. §
(1) b) pontjában, valamint a 31.§ (4) a) pontjában szereplő összegek mérsékléséről.
Szociális körülménynek számít, ha a kérelmező természetes személy:
a)
b)
c)
d)

három vagy annál több gyermeket nevel
havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át
rokkantsági nyugdíjban részesül
egészségkárosodott személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette.”
4.§

Az R 36. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép :
„ (2) Az átvállalási díj mértékét az építtető kérelmére a Városfejlesztési Tanácsnok véleményének
ismeretében a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság a 9/2007. (II. 19.) ök. számú rendelettel
elfogadott Kerületfejlesztési Koncepcióban szereplő, elsősorban az idegenforgalommal, a kultúrával,
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az oktatással és az örökségvédelemmel kapcsolatos önkormányzati célok megvalósulásának
elősegítése érdekében mérsékelheti.”
5. §
Jelen rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre nem kell alkalmazni.
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