ffi

ww$msrc:&.#s,

Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képvĺselő.testület e számára

Előterjesztő: ďr' Kocsis Máté polgármesteľ
A képviselő-testiileti ülés iđőpontja:201-3. január 23.

. sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Jĺózsefuáľos ktizĺgazgatási teľületén a jáľművel töľténő várakozás
kiegészítő, helyi szabáůyozátsárĺól szĺílő26ĺ2010. (W. 18.) iinkormányzati rendelet
módosításáľa
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Bizottság vé|eményezi x

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi
lJatár ozati j avaslat a buottság számára:

A

Városgazdálkodási és Pénztieyi Bizottság/ Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a
Képvi sel ő -te stületnek az előteri e s zté s me stár sy alásźLt.
Tisztelt Képviselő.testület!

20|2. november 8-án került megtaľgyalź.sra a ,,Jőzsefvéttosi paľkolási rendszer bővítése'' című
előterjesaés és a 377l20I2. (XI.08.) szźtmthatétrozat 4. pontjźhan döntés született arľól, hogy
a Képviselő-testtilet a dijťlzető övezetet 2013. januat 01-től kibővíti a Rrĺkóczi út - Baross téľ
- Fiumei út _ Népszínház utca _ Lutheľ utca áIta|hatátro|t területre, beleértve a hataľoló utakat
is.
Tekintettel aľľa, hogy ahatátozat 3. pontja a|apjan a bővítendő díjfizetó ovezet egy részéĺa
Budapest fováros kozigazgatási teľĹileténa járművel várakozás rendjének egységes
kialakításĺáľőI, a várakozás dijźtrő| és az üzemképtelen jríľművektárolásĺĺnak szabźiyozásćĺrőI
szóló 30120|0. (VI. 4.) Főv. Kgy. ręndeletben (a továbbiakban: füvárosi ľendelet)
meghataľozottaktő| eltéľően más díjtétellel _ 5. (elenleg 175 Ftlőra) dÜtétel helyett 4.
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(jelenleg 265 Ftloru) díjtétellel-kívéntaaz onkoľmźnyzatbevezetni a díjfizetést, levélben
felteľjesaéssel fordultunk a főpolgáľmesteľhez a fóvárosi rendelet módosítása éľdekében.

A

Fővárosi Kozgýlés 2OI2. decembeľ 12-i üléséntárgyalta a Jőzsefvtrosi onkormźnyzat
felteľjesztési javaslatźúés a főváľosi rendeletet 10212012. (XII. 27.) sztlmu rendeletével
módosította, melynek a Jőzsefvárosi onkormányzatra vonatkozó része 2013. február l-jével
Iéphatá|yba.

Az

átmęĺeti időszakban (2013. januźtr l-től január 31-ig) ameddig a fővárosi rendelet
módosítása hatáIybanem lép, kizańIag a jelenleg aIka|mazhatő 5. (I75 Ft/óra) díjtétellellehet
az iĄ teru|eten bevezetni a ťĺzető paľkolást. Mindezeknek megfelelően az önkormányzati
rendelet módosításaľa a 75l20I2. (XII.21.) onkormĺínyzatirendelet megalkotásával a
Képviselő-testület 2012. december 19-i ülésén keriilet sor.
Tekintettel ana, hogy a fent leírtak a|apján a főváľosi rendelet módosítása megtörtént, mát
nincs akadá|ya annak, hogy a 2013. januáľ l-jétől újonnan bevezetett ťtzető paľkoló
területeken 20|3' február l-jétől az eređeti|eg tewezett 265 Ftlőrźlra módosuljon a díjtétel.
E|lhez azoĺlban ismét szfüséges a parkolásrőI sző|ő önkormányzati rendelet módosítása

Az

eIóterjesztés 1. mellékletét képezi az ĺinkormźnyzati rendelet módosítása, melynek
elfogadását kérem.
A Képviselő-testtilet döntése Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi
CLXXXX. torvény 13. $ (1) bekezdésen és a42. $ 1. pontjan alapul.

Budapest, 2013. janufu 9.
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Dľ. Kocsis

lNĺ'áúé

polgármesteľ

Tĺirvényességiellenőrzés :

Rimán Edina

aljegyző

!.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Onkorm ányzat Képvise|ő-testületének

Józsefváľos ktizigazgatálsi területén a jáľművel tőrténő váľakozás kiegészítő' helyi
szabá|yozásáľól szóló 26120|0. CvI. 18.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtilete az A|aptorvény 3f.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározoÍt feladatkörében e|jźrva, a Budapest Főváros
KözgyűIésének a Budapest fóváros kozigazgatźtsi teľi.iletén a jármrĺvel várakozźs rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás dijárő| és az uzemképtelen járművek táro|ásának szabá|yozźsárő| sző|ő
30120|0. (VI. 4.) önkoľmányzati rendelet 10' $ (5) bekezdésében, 11. $ (4) bekezdésében és a l3. $ (2)
bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján a következőket rendeli el:

1. $ A

Józsefuáros közigazgatási területén a járművel töľténő várakozźs kiegészitó, helyi
f6lf0|0' (VI. 18.) önkoľmányzati rendelet l. melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.

szabá|yozásárő| sző|ő
1.

2.
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Ez a rendelet f0I3 . február

Rimán Edina

jegyző

0

1

-j

én |ép hatá|yba.

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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A Rókóczi út - József korút - Ulői út - Kálvin tér _ Múzeum korút által határolt

terület,

beleértve a hatóroló utakat és tereket.

4. díjtételíĺ
terĺilete k

A Rákoczi tit _ Baross tér - Kerepesi út - Lóvásár utca - Mosonyi utca - Festetics GyÓrg1,,
utca - Fiumei út - Teleki Lószló tér - Népszínház utca _ Nagł Fuvaros utca - Tavaszmező

utca-SziÍzutca-Barossutca-Futóutca-Naputca-Kisfaludyutca_Üllői?it-József

karű óltal határolt terület, beleértve _ a József korút, Lóvásár utca
kivételével - a hatóroló utakat.

és a Nagy Fuvaľos utca

N{DOKOLAS
jáľművel töľténő váľakozás kiegészítő' helyi
(W.18.)
tinkoľmányzati ľendelet módosításáľól szóló
szóló 26/2010.

a Józsefváľos kłĺzigazgatási teľĺileténa

szabáiyozálsáról

.. . 12013. (.

.....) önkoľmányzati ľendeletéhez

l.s

A Budapest főváros kozigazgatźłsi tertiletén a jáľművel várakozás rendjének egységes kialakításáľól, a
vtrakozás díjtrő| és az uzemképtelen jáľművek tárolásának szabźiyozásáról szóló 30lf0l0. (VI. 4.)
Főv. Kgy. rendeletben (továbbiakban: fóvárosi rendelet) meghatározottaktól eltérően az
onkormányzat más díjtétellel- 5. (I75 Ft/óľa) díjtételhelyett 4. (265 Ft/őra) díjtétellel- kívánta
bevezetni a dijťlzetést.

A fęntiek

megvalósítása érdekébenaz onkormtnyzat felterjesztéssęl fordult a főpolgáľmesterhez a

fővárosi rendelet módosítása érdekében'

A

Fővárosi Közgyűlés

zoIf.

dęcember

|f-i

ülésénttrgya|ta a Józsefuárosi Önkoľmányzat
(XII.27.) számű rendeletével módosította,

felterjesztési javaslatát és a fóvárosi ľendeletet 102120|2.

melynek a Józsefuáľosi onkormányzatravonatkozó része2013. februáľ 1-jével lép hatályba.

A

fővárosi rendelet módosításával lehetővé vá|t az, hogy a f073. januźlr l-jétől újonnan bevezetett
fizető parkoló területeken 2013. februar l-jétől az eredeti|eg tervezett 265 FtJőrára módosuljon a

díjtétel.

