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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľos onkoľmányzat
Képviselő-testĺiletének

47 ĺ20Í3. (xI.0 1.) önkoľmányżati rendelete

a Józsefváľos ktizigazgatásĺ teriiletén a jáľművel töľténő várakozás kiegészítő' helyi
szabáiyozásáľól szóló 26/20t0. CvI.18.) számú önkormányzati rendelete módosításáľóI

Budapest Főváros VIII. kerĺ'i|et Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az A|aptorvény 32'
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében e|járva, a Budapest Főváros
Közgyíĺlésének a Budapest főváros kozigazgatttsi területén a járművel vtlrakozźn rendjének erységes
kialakításáró|, a vźrakozás díjaľól és az uzemképtelen jármiĺvek tárolásának szabá|yozásárő| szó|ő
30/f0I0. (VI' 4') önkormányzati rendelet 10. $ (5) bekezdésében, 11. $ (4) bekezdésében és a i3' $ (2)
bekezdésében kapott felhata|mazás alapján a következőket rendeli el:

1. $ A Józsefuáros kozigazgatási területén a járművel töľténő várakozás kiegészitő, helyi
szabźńyozásźrő| f6/2010. (VI.18.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2/A. $-a
helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,flA. s A bölcsődék, óvodák, általános iskolák és a 14 év a|atti gyermekeket fogadó többcélú oktatási
intézmények épiiletének fóbejźrata előtti utca teljes hosszában, az ezze| kozyetlenül párhuzamos
utcákban, ésazarramerőleges két legközelebbi utcákban,vä5Y azépů|etelőtti tér, és atéľrel érintkezó
utcákban hétköznaponként 8.00-8.30, valamint 15.30-17.00 őrźlig az érintett intézmény és a
Józsefuárosi Paľkolás-üzęmeltetési Szo|gá|at nyilvántartásában szereplők parkolási díj ťlzetés nélkül
v ár akozásr aj o go sultak.''

2. $ A Rendelet 3/A. $ (1) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(1) Sétáló övezetbe behajtani és ott legfeljebb f őra idotaľtamľa kizárő|ag áruszá||itás, költözés,
rakodás céljából várakozni, az e rendeletben meghatározott behajtási díj vagy éves behajtasi
megváltási díj megťlzetése ellenében, Iegfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű
gépjármuvel lehet. A behajtáshoz a Jőzsefvárosi Köztertilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat
hozzájáru|ása szükséges.''

3. $ A Rendelet 3/A. $ (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Díjmentes a sétáló övezetbe tĺjrténő behajtás:

c) az igazoltan közszolgáltatási feladatot e|ltńó szervek, szervezetek és azok működését elősegítő
szo|gźitatők által, és az cinkormányzati szervezésű rendezvények, önkormányzati érdekkörben



felmeľülő feladatok lebonyolítása során haszná|t gépjáľművek tekintetében. Az egyedi forgalmi
rendszámhoz ľendelt behajtrásra jogosító igazolásokat kérelemre a polgármesteľ állítja ki.''

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

,'(1) A rendeletben meghatźrozott hozzájárulások kiadása iľánti kéľelmet a Józsefuárosi Parkolás-
üzemeltętési Szolgálat 1082 Budapest, Német u.I7-|9. szźlmalratti székhelyén kellbenyújtani.''

5. s A Rendelet 6/A. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

',6/A. $ A sétaló ovezetbe torténő behajtási hozzájáru|ások ellenében ťlzetett díjak a Józsefuáros
Közterület-feltigyelet és Váľosüzemeltetési Szo|gá|at bevételei.''

a rendelet 2013. novembeľ l-jén lép hatályba, és a hatá|yba lépését követő napon hatźiyát6.$ Ez
veszti.
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INDOKOLAS

Az önkoľmányzati ľendelet alkotása a Képviselő-testtilet 347/f0I3. (Ix.18.) sámú határozata a|apjźn
vált szükségessé, tekintettel ana, hogy a Képviselő-testület a Jőzsefvárosi Kozterület-feltigyelet és
VárosĺizemeltetéSi Szo|gźiat elnevezéssel költségvetési szerv a|apitásárő| döntött, 2013. november 01-
jétől.

1. $,2.$,4.$,5.S

A Józsefuáros közigazgatási területén a jármíĺvel toľténő virakozáskiegészítő, helyi szabályozásárő|
f6lf0|0.(vI.18.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) flA. $-źlban, a3/A. $-ában, az 5.

$ (l) bekezdésében, a 6lA' $-ában a feladatátszervezésbő| adódóan a korábbi feladatot ellátó
költségvetési szerv a Jőzsefvárosi Közterület-felügyelet helyébe az i$ fe|adatot ellátó költségvetési
szeÍv a Józsefuárosi Közteriilet-feltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat kerĺilt.

f.s
A Rendelet 3/A. $ (3) bekezdés c) pontjának módosítását indokolta, hogy lehetőséget teľemtsen a
díjmentes behajtásra a sétáló <ivezetben az önkormtlnyzati szervęzésll ľendezvények, önkormányzati
érdekkörben fe |mertilő feladatok I ebonyo l ítása során haszná|t gépj árművek esetén.

Hatá|yba léptető ľendelkezések.
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