
ffi ät&.t",m'w$*:mw,,ĺ#m

Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számára

s/ł

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:20| 1. december 1. .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľos közigazgatási teľůiletén a jáľmiĺvel töľténő
várakozáls kiegészítő, hetyi szabályozásárő| szőlő 26|2010. (VI. 18.)

önkoľmányzati ľendelet, valamint a Józsefváľosi Kiizteľület-felÍigyeletľől
szó|ó 19 | 201,1'.(Iv.08.) önkoľmá nyzati ľendelet módosításá ľa

A napirendet lyĺItlzźrt ülésen kell tźrgya|ní, a ľendeletek elfogadásához minősített
szav azattobb s é g sziiksé g e s.
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Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezí {
Humánszolgáltatási Bwottsáąvé|emértyezí tr

Hatáĺ ozati j av as|at a bizottság számtr a:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsáď Humánszolgá|tatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e\oteriesztés me gtáľgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Józsefuaľos terĹiletén az elmúlt években új, kízań|ag a gyalogosforgalmat szo|gźiő,
díszburkolattal ellátott teľĹiletek, utcaszakaszok jöttek létre, melyek sétáló övezetként
funkcionálnak.

Mivel ezekben az ovezetekben é1ő gépjźlrmiivel rendelkező kerĺileti lakosok számtra a

rendezettebb kdľnyezet előnyös hatásai mellett aztlj forgalmi ręnd megvá|tozźĺsa problémákat

okoz _ kĺiltcizéskoľ, nagybevásáľláskor stb. nem tud a rakodáshoz szĹikséges megfelelő
távolságban megállni _ szfüség van ennek megoldásara. A módosítás a lakosok mellett a
gazdáIkodő szervezetek napi tevékenységének _ ktilönöseÍL aZ źruszá||ítás _ végzése
tekintetében is gondokat okoz.
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A Képviselő-testtilet a2011. novembeľ 3-i ülésén meglérgya|ta és elfogadta a Mátyás tér új
forgalmi rendj ének alapelveit.

,,A lezórt területre behajtani csak ą Közterĺilet-felüglelet által ktadott engedéllyel lehessen'
Az engedély lehessen egledi, ezt ą Kozterület-felüg,łeletnél lehessen igényelni a behajtás előtt
néhány nappal, vagl állandó - meghatározott időre szóló vagy visszavonósig ległen érvényes'
Az engedély kiadósa bizonyos esetekben legyen díjfizetés lrĺjteles. A di nagłsógót az
onkormáry',zat rendeletben határozza meg, A díjfizetés igazodjon a behajtó jcirmű stib,ához és
biztosítsa ąz alknlomszerűenjelentkező lakossdgi (nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódó)
behajtási igények 1kt;ltozés, bútorszóllítás, háztartdsi nagłgépek szállítósa) díjmentességét,
valamint a teľiileten belül műkodő uzletek részére kedvezményes ,,éves bérlet,, megváltósának
a lehetőségét. ''

A sétáló ĺjvezetekbe tĺiľténő behajtás szabźĺIyozása a Józsefuaros kozigazgatási terĹiletén a
járművel történő vźrakozás kiegészítő, helyi szabźiyozásźĺrő| szóló 2612010. (vI' 18.)

önkoľmányzati ľendęlęt módosításával lehetséges.

A mar kialakított, gépjáľműfoľgalom e|ol elzźlrtterületek a k<jvetkezők:

o Mátyás téľ
o Tavaszmezo utca
o Mikszáth tér
. Krúdy Gyula utca

A jövőben kerül kialakításra ilyen övezet:

o Gyulai Pál utca

A behajtást a Mátyás téren süllyedő oszlopos ľendszer szabá|yozza, míg a tĺjbbi helyen
kizźlrő|ag a közlekedési tábla jelzi ati|a|mat.

A ľendeletmódosítás elsősorban a kerülęti lakosok éľdekeit tartja szem előtt. A lakossági
kedvezmény ek az a|źlbbíak:

Díjmentes félévente 1 adott napon korlátlan számí behajtás az övęzęten belül
bejelentett lakcímmel rendelkező személy áItaI megjelĺilt legfeljebb 11 tonna
megengedett legnagyobb össztĺimegtĺ gépjármuve| (ez a kedvezmény képes kezelni a
k<jltözéssel, bútoľszállítással, nagy hźĺztartási gép szállítással kapcsolatos behajtási
igényeket),
havonta egy alkalommal tĺiľténő behajtás az övezeten belül bejelentett lakcímmel
rendelkező személy tulajdonában vagy izemben tartásában lévő személygépjármúvel
(ez a kedvezmény képes kezelni a havi nagybevásaľlással kapcsolatos behajtási
igényeket)

A gazdá|kodő szewęzetek részéľe kedvezményes éves bérlet vásár|ásźlra nyílik lehetőség az
alábbiak szeľint:

A sétáló övęzętbęn székhellyel vagy telephellyel ľendelkező gazdźikodő szewezet áItaI

megjelĺilt gépjárművel éves behajtási megváltási díj megÍizetése ellenében korlátlan
alkalommal be lehet hajtani. Az éves behatási megváltási díj összege az egyedi behajtásra
meghatźrozott díjtétet hétszázszorosa. Ev közben kezdeményezettbehajtási megváltás esetén
amegvźlltźtsidíjatidőaľányosankellmeghatźrozni.



A Józsefuárosi KözteľĹilet-felügyelet új feLadata miatt móđosítani szĹikséges a Józsefuráľosi
Közteľület.felügyeletről szóló 19120|1.(N.08.) önkormányzati rendeletet.

A fent leíĺtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítás elfogadását.

ő)iilü ĺh
Dr. Kocsis Máté

polgármester

Budapest, 2011. november I 8.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

/ľ, kb.vŁ9- Dľ. Mészár Erika /
ajegyzőthelyettesítő a|jegyzo /
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Melléklet: önkormányzati rendeletmódosítás
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A kihirdetés módja: kifüggesztés

A kihirđetés napja:

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testületének

.... 12011. (. . . . . ..) tinkoľmányzati ľendelete

a Jőzsefválros kiizigazgatási teľületén a járművel tiiľténő váľakozás kiegészítő' helyi
szab á,Jy ozáts áľól szĺóló f 6 ĺ2010. (vI. 1 8.) ti nkoľm ányzatĺ ľendelet mó do sítás áľĺíl

A Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-tęstĹilete az
Alkotmany 44lA. $ (2) bekezdésben meghatározott feladatkĺjľében e|jźrva, a helyi
<inkormányzatokĺól szóló 1990. évi LXV törvény 16. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
a|apjan a kcivetkezőket ľendeli el:

1. $ A Józsefuáros kozigazgatási terĹiletén a jáľmúvel történő vérakozź.s kiegészítő, helyi
szabá|yozźtsaľól szóló 26120|0. (VI. 18.) önkormanyzatí renđęIet (a továbbiakban: Rendelet)
1. $ (1) bękezdése helyébe akĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(1) A ľendelet hatáIya kiterjed Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaĺos
onkormanyzattnak (továbbiakban: Józsefuárosi onkorĺnźnyzat) kozigazgatási területén
ta|á|hatő valamennyi kerĹileti önkoľmanyzati tvIajdoĺil vtrakozás céIjćlra igénybe vett
közteľületre (továbbiakban: varakozásí ovezet), kivéve a taxiállomásokat, amelyeken
történő vátakozás feltétęleiről külön jogszabá|y rendelkezik, valamint a sétáló
övęzetekĺe. Avźrakozási övezeteket a ľendelet 1. fiiggeléke tartalmazza.,,

2. $ A Rendelet a következő 1lA. $-al egészül ki:

,1/A. $

E rendelet a|ka|mazásźlban
a) sétáló ovezet: olyan önkormányzati keze|ésű közterĹilet, melyľe gépjárművel a kül<jn

jogszabá|y szeľinti koztftijelzések alapján behajtani csak külön engedéllyel lehet.''

3. $ A Rendelet a következő címmęl és 3/A. $-a1 egészül ki:

,,SétáIó iivezetbe tőrténő behajtás

3/4. $

(1) Sétáló cjvezetbe behajtani és ott legfeljebb 2 őra időtatamĺa l<ĺzaľőIag ćtruszźůIitás,

kĺiltözés, rakodás céljából vźnakozni, az e rendeletben meghatźnozott behajtási díj vagy éves
behajtási megváltási dij megfizetése ęllenében, legfeljebb 11 tonna megengedett legnagyobb
ĺissztömegű gépjĺáľművel lehet. A behajtáshoz a Józsefuaľosi Közterület-felügyelet
ho zzáj érulása szfü s é ge s.



(2) Sétáló övezetbe töľténő behajtáskor a következő díjtéteIeket kell alkalmazni:
1. díjtétel: 1.000,- Ft/behajtás a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg

nem haladó gépjáľművek esetében.
2. díjtétel: 1.500,- Ft/behajtás a 7,5 towĺa megengedett legnagyobb össztomeget meg

nem haladó gépjáľművek esetében.
3. díjtétel: 5.000,- Ft/behajtás a 7,5 tonna megengedett legnagyobb ĺlssztömeget

meghaladó, de 11 tonna megengedett legnagyobb össztclmeget el nem érő
gépjáľmúvek esetében.

(3) Díjmentes a sétáló cjvezetbe tĺiľténő behajtás:

a) felévente egy adott napon koľlátlan szźlmban, ha a behajtás az ovezeten beliil bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy által megjelölt, legfeljebb 11 tonna megengedett legnagyobb
össztömegű gépj ĺáľmiĺvel történik,

b) havonta egy alkalommal, ha az óvezeten beltil bejelentett lakóhellyel rendelkező szemé|y
tulajdonában vagy iizemben tartásában lévő gépj áľművel töľténik.

(4) A sétáló ĺivezetben székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdá|kodő szervezęt - az
á|ta|a megjelĺilt gépjáľművel, éves behajtási megváltási đíj megfizetése ellenében - korlátlan
alkalommal behajthat. Az éves behatási megváltási díj összege a (2) bekezdésben szereplő
díjtétel hétszźnszorosa. Év k<jzben kezđeményezett behajtás megváltása esetén időaľányos
megváltási díjat kell ťlzetní.,,

4. $ A Rendelet 5. $ (1) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(1) A rendeletben meghatźlrozott hozzájźrulások kiadása iránti kérelmet - a 3lA. $ szerinti
sétáló cjvezetbe tĺjľténő behajtási hozzájarúást kivéve _ a Józsefuarosi onkormányzat
Polgármesteľi Hivatal 1082 Budapest, Baľoss u. 59. szźlm. alatti telephelyén ke|| az eĺĺ.e
rendszeresített nyomtatványon íľásban benyújtani. A kérelem nyomtatványt a2. függe|ék
tartalmazza."

5. $ A Rendelet a kĺjvetkező 6lA. $-a1 egészül ki:

,,6lA. $ A sétáló övezetbe töľténő behajtási hozzźljźtru|ások ellenében fizetett díjak a
Józsefuaľos KĺjzterĹilet-felügyelet bevételei.''

6. $ Ez a rendelet 2012. január 1. napjan lép hatályba, azza|, hogy rendelkęzéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 201I. december ....

Dr. Mészar Erika

a jegyzot helyettesítő a|jegyző

Dľ. Kocsis Máté

po1gáľmesteľ



A Józsefuáľos kőzigazgatási teľületén a
jáľműve| ttirténő váľakozás kiegészítő' helyĺ
szabáiyozásáról szóló f6l2010. (VI. 18.)
önkormányzati ľendelete

(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros
VIII. keľü|et Józsefuáros tnkormányzatának
(továbbiakban: Józsefuárosi Önkormányzat)
közigazgatźsi terĺiletén található valamennyi
kerületi önkoľmányzati tulajdonú várakozás
cé|jára igénybe vett köztertiletre (továbbiakban:
várakozźsi ovezet), kivéve a taxiál|omásokat,
amelyeken történő várakozás feltételeiľől külĺin
j o gszab á|y ľende lkezik . A v ár akozás i övezeteket
jelen rendelet l. számú fiiggeléke tarta|mazza.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi
Onkoľmányzat Képviselő-testületének

..../f01|. (.........) iinkoľmányzati ľendelete

a Józsefváľos közigazgatáłsi teľületén a
jáľmĺível ttiľténő váľakozás kĺegészítő' helyi
szabá|yozásárói szóló 26120|0. CVI. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáľól

A Rendelet 1. s (1) bekezdése helyébe a
kłivetkező ľende|kezés lép:

,,(1) A ľendelet hatéiyakiteťed Budapest Főváros
Vm. kerület Józsefuáros onkormányzattnak
(továbbiakban: Józsefuárosi Önkormányzat)
kozigazgatási területén ta|á|hatő valamennyi
kerületi onkormányzati tulajdonú várakozás
cé|jźra igénybe vett közteľületľe (továbbiakban:
vttrakozási övezet), kivéve a taxiállomásokat,
amelyeken történő vtrakozźs feltételeiről külön
jogszabá|y rendelkezik, valamint a sétáló
övezetekĺe. Avárakozási övezeteket a rendelet l.
fii gge l éke tarta|mazza.,,

A Rendelet a következő 1/A. $-a| egészül ki:

,, 1/A. $ E rendelet a|ka|mazásában

a) sétáló ovezet: olyan önkormányzati
kezelésű közterület, melyre gépjáľművel a kiilön
jogszabá|y szeľinti közúti jelzések a|apján
behajtani csak ktilön engedéllyel lehet.''

A Rendelet a következő címmel és 3/A. $-a|
egészĺĺ| ki:

,,Sétáló ĺĺvezetbe behajtás

3lA' $ (1) Sétáló övezetbe behajtani és ott
legfeljebb 2 őra idotartamra kizárő|ag
źlruszźi|ítás, kö ltözé s, rakodás célj ából v źtr akozni
az e rendeletben meghatttrozott behajtási díj vagy
éves behajtási megváltrási díj megťlzetése
ellenében, legfeljebb l1 tonna megengedett
legnagyobb össztömegű gépjĺárművel lehet. A
behajtáshoz a J őzsefvárosi Közterület-feltigyelet
hozzáj áru|ás a szüksé ge s.

(f) Sétáló övezetbe történő behajtáskor a
következő díjtételeket kell alkalmazni:

l. díjtétel: l.000,- Fťbehajtás a 3,5 tonna
megengedett legnagyobb össztcimeget meg nem
haladó gépjárművek esetében.



5.$ (1) A jelen ľendeletben meghatfuozott
hozzájáru|ások kiadása iranti kérelmet a
Józsefuarosi onkoľmiĺnyzat Polgiĺľmesteri
Hivatal 1082 Budapest, Baľoss u. 59. szám.
a|attí telephelyén kell írásban benýjtani
jelen rendelet 2. sz. fiiggelékében ta|á|hatő
nyomtatviínyon.''

f. díjtétel: 1.500,- Fťbehajtás a 7,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömeget meg nem
haladó gépjármiĺvek esetében.

3. díjtétel: 5.000,. Ft/behajtás a 7,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó, de 11 tonna megengedett
legnagyobb össztömeget el nem éró
gépj ĺárművek esetében.

(3) Díjmentes a sétáló övezetbe töľténő behajtás:

a) félévente 1 adott napon korlátlan szttmban, ha
a behajtás aZ övezeten belül bejelentett
lakóhellyel ľendelkező személy által megjelölt,
legfeljebb 11 tonna megengedett legnagyobb
össztömegű gépjáľművel történik,

b) havonta egy alkalommal, ha az civezeten belül
bejelentett lakóhellyel rendelkező személy
tulajdonában vagy üzemben tartźsttban lévő
gépjáľművel töľténik.

(4) A sétáló övezetben székhellyel vagy
telephellyel rendelkező gazdźikodő szervezet _

az źita|a megjelölt gépjáľművel, éves behajtási
megváltási díj megfizetése ellenében . korlátlan
a|kalommal behajthat. Az éves behatási
megváltási díj cisszege a (f) bekezdésben
szereplő díjtétel hétszázszorosa. Ev közben
kezdeményezett behajtás megvźitása esetén
időaľányos megváltási díjat kell ťlzetni.,,

A Rendelet 5. s (1) bekezdése helyébe a
ktivetkező rendelkezés lép:

,,5.$ (l) A rendeletben meghatározott
hozzźłjáru|źtsok kiadása iľánti kérelmet - a 3/A. $

szerinti sétáló övezetbe történő behajtási
hozzájáľu|ást kivéve a Józsefuárosi
onkormányzat Polgármesteľi Hivatal 1082
Budapest, Baľoss u. 59. szám. a|atti telephelyén
kell aZ eITe rendszeresített nyomtatványon
írásban benyújtani. A kérelem nyomtatvźný a2.
fiigge lék tarta|mazza.,,

A Rendelet a következő 6/A. $-al egészĺil ki:

,,6lA. $ A sétáló övezetbe töľténő behajtási
hozzájáru|ások ellenében ťlzetęÍt díjak a
Józsefuĺáros Közteľtilet-felügyelet bevételei'''



A kihiľdętés módja: kifiiggesztés

A kihirdętés napja:.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat Képviselő.testületének

.. .. 12011. (. . . .. ..) tinkormányzati rendelete

a Jőzsefvárosĺ Ktizterület.felügyeletľől sző|ő |912011. (IV. 08.) iinkormányzati rendelet
módosításárĺil

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺáľosi onkormányzat Képviselő-testülete az
Alkotmány 44lA. $ (2) bekezdésben meghatźlrozott feladatkĺjrében eljárva, a helyi
önkoľmányzatok,ĺőI sző|ő 1990' évi LXV törvény 16. $ (1) bekezdésében' a köZteriilet-
felügyeletrőI sző|ő 1999. évi LXIII. törvény 1. $ (6) bękezdésében kapott fe|hata|mazás
a|apjźn a következőket rendeli el:

1.$ A Józsefuĺíľosi Köztenilet-felügyeletľől sző|ő
rendelęt (a továbbiakban: RendeleĐ 3.$ (2) bekezdés
egészül ki:

[A Kozterül et-felügyelet feladatai különos en :

Józs efv ar o s kozigaz gatas i területénJ

,,aQ) a Józsefuaľos kozigazgatási teruletén a jármuvel tĺĺrténő vfuakozás kiegészítő, helyi
szabá|yozásáľól szóló 2612010. (VI. 18.) ĺinkormanyzati ľendelet3lA. $-a szerinti vźrakozási
hozzájźrulásokat kiadja, és működteti az ehhez kapcsolódó ĺinkoľmányzati kezelésű
forgal omir áĺy ítő beľęndezé s eket.''

2.$ Ez a rendelet}}IZ.januáľ l-jén lép hatáIyba.

Budapest, 20II. decembeľ . . ..

Dr. Mészaľ Erika

a j e gy zót helyette sítő a|j e gy ző

I9l20I|. (rV. 08.) önkormlĺnyzati
a) pontja a következő aq) alponttal

Dr. Kocsis Máté

polgármester


