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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľos Onkormányzat

Képviselő.testiiletének

8 ĺ20|5. (I[.01.) iinkoľmányzatĺ rendelete

a Józsefváľos ktizigazgatási teľiiletén a jáľművel töľténő várakozás kĺegészítő' helyĺ
szabáiyozálsáľól szĺító 26|2010. (vlls.) iinkoľmányzati ľbndelet módosítátsáről.

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľmlínyzat Képviselő-testiilete az
Alaptĺirvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatáĺozott feladatkörében e|jáwa, azfu|aptöwény
32. cikk (l) bekezdés d) pontjában felhatalmazás a|apjźn a következőket rendeli el:

1.$ A Józsefuáľos közigazgatási teľületén a jáľmtĺvel történő vaľakozás kiegészítő, helyi
szabi,tťIyozźlsĺĺľól szóló 26120|0. (VI.18.) ĺinkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet)
3/A. $ helyébe a következő lép:

,, (1) SétáIó tjvezetbe behajtani és ott legfeljebb 2 óra időtartamra kizárólag áruszállítás,
lĺtjkÓzés, rakodás céljából - oz e rendelet (3) bekezdése kivételével - várakozni, az e
rendeletben meghatározott behajtósi díj vagł éves behajtási megváltási díj megftzetése
ellenében, Ieýljebb 3,5 tonna megengedett legnaglobb ossztömegii gépjárművel lehet. A
behajtáshoz a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
hozzáj árulás a s ziiĺrs é ge s.

(2l Sétáló övezetbe ftrténő behajtáskor a kavetkező díjtételelret lrell alkglmazni:

]. díjtétel: 3.000,- Ft/behajtós a 3,5 tonna megengedett legnagłobb össztÓmeget meg nem
hal adó gépj órműv e k e s e t éb en.

(3) Díjmentes a sétáló Óvezetbe torténő behajtós:

a) felévente eg adott napon korlátlan számban, ha a behajtĺźs az t)vezeten belül bejelentett
lakohellye l rendellrező s z emély óltal me gj elÓlt gépj ármťiv el t nrténik.

b) hetente egł allrnlommal, legfeljebb 2 óra időtartamra, ha a gépjármű tvezeten belül
bejelentett lakohellyel rendelkező személy tulajdonában vag/ üzemben tartásóban van,
valąmint ha a gépjármű a sétáló övezetből megkazelíthető bejárattal rendelkező tórsasházak
IrôzÓs kźpviseletét ellátó személyek tulajdonában vag/ üzemben tartásában van.
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c) az igazoltan kozszolgákatási feladatot ellátó szervek, szervezetek és azok műkadését
elősegítő szolgáltatók ákal, és az önlrarmányzat, illetve ąnnak szervezetei által szervezett
rendemények, önkormányzati érdeklôrben felmerťilő feladatok lebonyolítósa során hasznáIt
gépjárművek tekintetében, továbbá az övezeten beltłl bejelentett lakóhellyel rendelkező
személy által jelzett, megrendelt hibaelhárítashoz kapcsolódó feladatok lebonyolítása
tekintetében. Az egledi forgalmi rendszómhoz rendelt behajtásra jogosító igazolósolrat
kérelemre a polgármester állítja ki, mely igazolásban ktłIĺ;n meghatározósra kerül az ott-
t ar t ó zlro dá s i dő t ar t ąm ą.

(4) A sétáló Óvezetben székhellyel vagl telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet - az
ákalą megjelolt gépjárművel, éves behajtósi megváltósi díj megftzetése ellenében - ĺrnrlátlan
alkalommal behajthat. Az, éves behajtási megvókási díj osszege a (2) belrezdésben szereplő
díjtétel hétszózszorosa. Ev kt;zben kezdeményezett behajtás megváltósa esetén időarányos
megváltási díj at kell fizetni.''

2. $ E rendelet 2015' mráĺcius 01. napján |éphatźůýaés hatĺálýa lépését követ'ő napon hattiyźt
veszti.

Budapest, 20|5. februźr 25.
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INDoKoLÁs

Részletes indokolás

A rendelet módosítása vált sztikségessé, mert az újonnan az onkormźnyzat kezelésébe keľülő
sétálóĺjvezet elhelyezkedését és sajátosságait - elsősorban az ott mfüödő számos vendéglátó
és kereskedelmi egység miĺködésének biztosítását - is figyelembe véve kell a behajtást
szabá|yozlĺ' oly módon, hogy a Rendelet egységesen szabá|yozza az összes ilyen funkciójú
teľĹiletet.

1.$-hoz

Az útburkolat teherbírásának figyelembevételével, annak megóvása érdekében a
sétálóĺivezetekbe kizaró|ag3,5 tonna megengedett legnagyobb ĺissztömeget meg nem haladó
gépj ármíĺvekkel lehet csak behajtani.

A lakosság életköľülményeinek javítása éľdekében; valamint a tźltsasházak ĺigyeinek
egyszeriíbb intézése érdekében keľült módosítiĺsra.

2.$-hoz

Jo gtechnikai rendelkezés eket tartalmaz.




