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Budapest Józsefváľosĺ Onkormá nyzat
Képviselő.testĺi let e szämár a

Előterjesztő: dr, Kocsis Máté polgőrmester
A képviselő-testületi tilés időpontja: 2012. december
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. sz. napirend

9.

Tárgy: Javaslat a Jőzsefváłros kłiziga zgatási teľĺillténa jáľművel tiiľténő váľakozás
kiegészítő' helyĺ szabáiyozásáról szĺílő26120Í0. (vL 18.) iinkormányzali ľendelet
módosításáľa
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Váľosgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság
Humánszolgáltatási Bizottság

véleményezi x

v é|eményezi

Határ ozati j avaslat a blzottság számár

a..

és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnęk az előteri esztés megtĺíľgya|ásźú.

A Vĺáľosgazdálkodási

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

2012. novembeľ 8.án került meg!źrgya|ásraa,,Józsefułĺrosi paľkolási rendszeľ bővítése'' című
előtedesztés és a 377!2012, (XI.08.) sziáĺnú hatźnozat 4" pontjában dĺintésszületett.aľľól, hogy
a Képviselő-testĹilet a díjfizető övezetet 20l3.januáľ 01-től kibővíti a Rakóczi út - Baross tér
_ Fiumei út _ Népszínhźnutca- Luther utca által határoLt terĹiletre, beleértve a hataroló utakat
is.

Tekintettel ara, hogy ahatźrozat 3. pontja alapjan a bővítendő đíjťtzetóovezet egy részéna

Budapest főváros közigazgatási tęrületén a jáľművel várakozás ľendjénekegységes

kialakításĺĺľól,a vaľakozás díjárőI és az iizemképtelen jármúvek táľolásának szabźůyozásátő|
szóló 30120110. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletben (továbbiakban: fovarosi rendelet)
meghatáľozottaktól eltéľően más díjtétellel_ 5. (160 Ftlőra) díjtetel helyett 4. (240 Ft/őra)
dĺitétellel _ kivźnta az onkoľmányzat bevezetni a díjfizetést,levélben felterjesztéssel
fordultunk a .főpolgĺíľmesterheza fovlĺrosi ľendelet módosítása érdekében. Ameddig a
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fcĺvaľosi rendelet módosítása a díjtetelek tekintetében nem tĺiľténikmeg, átmenetileg,
'kizánő|ag''ajelenleg a|ka|mazható 5. (160 Ft/óra) díjtétellelIehet az új területen bevezetni a
ťtzető parkolást. Jelen renđeletmódosításezt a cé|t
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szoIgźija.

:

leír'tak megvalósulása érdekében kéľemaz előterjesziés

önkormán

y

1. mellékletétképező

zati r endel et módo sításának elfo gad ás át

önkormány zatokrő| szóló 1990. évi LXV. törvény 8.
(4) bekezdése és a 10. $ (l) bekezdés a) pontjan alapul.

A Képviselő-testiilet dontése a helyi
Budapest, 20t2. dęcember 4.

Dr.'Kocsis
Torvényességiellenőrzés:

Rimán Edina
jegĺző

nevében és megbizálsáb
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.";l:.,'..J2012. (......) łinkoľmányzati ľendelete

Jĺizsefuáľos,ktiz igazgatásiterületén a iárművel tiirténő váľakozás kiegészítő, helyĺ.
szabáI'yozásńrő'..iszőlő2612010.(vI. 18.) iinkoľmányzatiľendelet módosításáľól

.Budapest Fővaĺos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹilete kapott
fe|hata|mazás a|apjźn, az AlaptłSrvény 32, cikJr- (1) bekezdés.a) pontjában meghatározott
feladatktirében eljárva, a Budapest Fóvaros KözgyĹĺléséneka Budapest fővaľos kozígazgatási
'teľĹiletén a jáiművel vźttakgzás ľendjének egységes kialakításáľól, a vaľakozás ďíjfuő| és az
üzemképtelen járművek taÍolásanak szabźtlyozásźtrő| szó|ő 30lf010. (vI. 4.) önkoľmányzati
rendelet (atovábbiakban: Fkgy. rendelet) l0. $ (5) bekezdésében, 11. $ (4) bekezdésébenés a
13. $ (2) bekezdésben foglalt fe|hata|mazás alapján a következőket ľendeli el:

' 1. $ A

Józsefuaľos k<izigazgatási területén a jĺĺrműveltöľténő vźtrakozás kiegészítő, helyi

rendelet melléklete lép.
2. $ Ez a rendelet 20|3,januaľ 01-jén lép hatályb a és az aztk(jveto napon

Riman Edina
jegyzó

.

hatźiyátveszti.

Dr. Kocsis Máté
polgĺĺľmester

.'
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VźrakoztÍs i övezete k díj tételek szeríntífe ls o ro lds a

2. díjtételíÍter iiletek

'A Rákóczi út _ József karút _ Ultői út _ Kźlvin tér _ Múze:um körút által hatórolt

terĹłllet,

beleérive a határoló utakat és terekęt.

4. díjtéte l íÍter iilete

,
'

k

A kźkoczi út _ Baross Íĺtr_ Kerepesi út _ Lóvásár utca - Mosonyi utca - Festetics Györgł
utca _ Fiumei út - Légszesz utca - II. Jlźnos Pól pápa tér _ Luther utca _ Nag Fuvaros utca
- Tavaszmező utca _ Szíiz utca _ Baross utca _ Futó utca - Nap utca - Kisfaludy utca _ Üllői
tjt - József körút által határolt terület,,beleértve - a József körút, Lóvásár utca és a Nagł
Fuvaros utca kivételével _

a

határoló utaknt.

5. díjtételíiter íilete k

Á Légszesz utca- II. János Pál pápa tér _Luther utca_ Népszínházutca - Teleki Lószló tér _
Fiumei út --óltal hatórolt te,rtilet, beleértve - a Légszesz utca, a II. János Pál pĺźpatér, a
Luther utca. kivételével- a határoló utakat.
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Jőzsefváľos kiizĺgdzgatási teľületén a jármÍĺvel tiirténő váŕakozás kiegészítő' helyĺ
szabályozásárő| sző|ő 2612010. (vI.18.) iinkoľmányzati ľendelet módosításárő| sző|'ól
.a

... 12012. (...

..

.)

iinkoľmányzati ľendeletébez

A

Budapest fováros kozigazgatási teriiletén a jérművel váľakozás rendjének egységes
kialakításaľól, a viíľakozás dijarőI és az iłzeĺnképtelenjármúvek üĺľolásának szabá|yozásźrő|
szóló 30/2010. (VI; 4.) Főv. Kgy. rendeletben (továbbiakban: frvárosi renclelet)
meghatźrozottaktól eltérően az Önkoľmányzat más díjtétetlel _ 5. (160 Ft/óĐ díjtételhelyett
4. (240 Ftlőra) díjtétellel_ kívlĺnjabevezetni a díjťlzetést.

A fentiek megvalósítása érdekébenfelterjesztéssel foľdultunk a főpolgĺĺľmesterhez a fővárosi
rendęlet módosítása érdekében.
Ameddig a fővaľosi rendelet módosítása a díjtételek tekintetében nem töľténik meg,
átmenetileg,kjzáĺő|ag a jelenleg a|ka|mazhatő 5. (160 Ft/órĐ díjtételleľ|ehet az új teľĹileten
bevezetni a ťtzęto parkolást.

