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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képvĺselő-testiilet e számár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:2012. februáľ 16. | ..... sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváros kiizigazgatási teľületén
várakozáls kiegészítő, helyi szabályozásáről szóló
iinkoľmá nvzati ľendelet módosításáľa

a jáľmíĺvel töľténĺĺ
26t2010. (vI. 18.)

A napirendet ĺsj/ýzart ülésen kell ttngya|ni, a ľendeletek elfogadásához minősített
szav azattobb s é g szfü s é ges.
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ĺ lĺcy zőr HELYETTES ĺ.ľ ó ĺtľ'cv zo
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Buottságvéleményezi tr
Határ ozati j av as|at a bizottság szźlmźĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü l etnek az e|óter i eszté s me stársv a|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

A Józsefuaros kłjzigazgatási területén a járművel töľténő vźtrakozás kiegészítő, helyi
szabáIyozásáról szóló 2612010. (vI' 18.) önkormáĺyzati ľendeletet a Képviselő-testület 20I|.
december 15-i ülésén módosította. A módosítás a sétá|ő övezetek tertiletéľe a gépjarmíivekkel
tĺirténő behaj tást szab áIy ozta.

A behajtást a lľt4túyźts téren süllyedő oszlopos rendszeľ szabá|yozza, míg a többi helyen
kizárő|ag a közlekedési tábla jelzi ati|a|mat.

A rendeletmódosítás továbbra sem engedéLyezi a gépjźĺtmuvekkel tĺiľténő behajtást azon
teriileteken, ahol annak szabá|yozáSa nem megoldott. Azonban ahol igen, ott a szabá|yozás
elsősorban a keľĹileti lakosok érdekeit tĄaszem e|őtt.

A rendelet módosítása óta több jelzés érkezett, hogy a Mátyás téren műkĺjdő kĺjzfeladatot
el|atő szervezeÍek (oszirőzsa Gondozó Szo|gá|at, Józsefuáľosi Varosüzemeltetési Szolgźt|at,
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Lakatos Menyhért Józsefuáľosi e'vĺr; számárakülön engedéllyel az onkormányzatbiztosítsa
az iĺgyeĺes bejutást. Mivel a ľendelet méľlegelést nem engedéIyez a K<jzteriilet-felügyelet
szźlmáta,kizélrőIag a ľendelet módosításával lehet megteremteĺi ezen szervezetek számźra az
ingyenes bejutást. A javasolt módosítás szerint akozfeIadatot ellátó szewezetęk kérelmére a
polgáľmester állítja kí azingyenes behajtást lehetővé tevő igazolást.

TájékozÍatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy az elkĺjvetkező hónapokban a Józsefvaľosi
KözteľĹilet-feliigyelet, a Jőzsefvárosi Varosüzemeltetési Szo|,gáIat és a Polgármesteri Hivatal
munkataľsaival folyamatosan figyelemmel fogjuk kísérni a Mátyás téľ új forgalmi rendjét. Ha
a lakosságot, kozintézményeket zavarő közlekedési, áruszál|itási anomália jeleĺtkezik, akkor
javasolni fogom a rendelet további módosítását, korrekcióját.

A fent leírtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítás elfogadását.
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Melléklet: önkoľmányzati ľendeletmódosítás

polgĺíľmesteľ

Dľ. Mészar Erika
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A kihirdetés módja: kifiiggesztés

A kihirdetés napja:

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi Onkormányzat Képviselő.testiĺletének

....12012. (.. . ....) tinkoľmányzati ľendelete

a Józsefváľos közigazgatási területén a járművel tiirténő várakozás kiegészítő' helyi
szab áůy ozáls á ró l szóló 26 120|'0. (vI. 1 8.) iĺnkoľmányzati ľen d elet m ĺí dos ításár ó|

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet lőzsefvárosi .onkormtnyzat Képviselő-testtilete az
Alapt<irvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatźrozotí feladatkörében e|jáĺva, a helyi
ĺinkoľmányzatok,ĺőI szóló 1990. évi LXV törvény 16. s (1) bękezdésében kapott fe|hata|mazás
a|apjárl a kĺjvetkezőket ľęndeli el:

1. $ A Józsefiłáro s kozígazgatási teľiiletén ajármúvel történő várakozás kiegészítő, helyi
szabźtlyozásaľól szóló 2612010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 3lA. $ (3) bekezdésę a
kĺjvetkęző c) ponttal egészül ki:

[(3) Díjmentes a sétáló övezetbe töľténő behajtós:J

,,c) az igazo|tarl kozszolgáItatási feladatot e||átő szervek, szervezetek és azok műkcjdését
elősegítő szo|gá|tatők által hasznźtlt gépjáľmiĺvekkel. Az egyeđi forgalmi reĺdszámhoz
rendelt behajtásra jogosító igazolásokat a kozszolgáltatási feladatot ' ellátó szetv'
szetvęzęt kérelméľe a polgármester állítja ki.''

2, $ Ez a rendelet 2012. februaľ 2|. napjźn lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2012. február. . ...

Dr. Mészaľ Erika

a j egy zőt helyettesítő alj e gyzo

Dr. Kocsis Máté

po1gármester




