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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

42/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I.  törvény  (a  továbbiakban:  Kkt.)  48.  §  (5)  bekezdésében,  valamint  Budapest  Főváros
Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes  kialakításáról,  a  várakozás  díjáról  és  az  üzemképtelen  járművek  tárolásának
szabályozásáról  szóló  30/2010.  (VI.  4.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Fkgy.
rendelet) 13. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.  §  A  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testületének
26/2010. (VI.  18.)  önkormányzati  rendelet  (a továbbiakban:  Rendelet)  kiegészül  az alábbi
2/C. § szakasszal.

„2./C §
Egészségügyi várakozási hozzájárulás

(1)  Az  Fkgy.  rendelet  12.  § (1)  bekezdésében  foglaltakon  túlmenően  egészségügyi
várakozási hozzájárulás - kérelemre - az önkormányzattal vagy az önkormányzat valamely
intézményével  szerződéses  viszonyban  az  adott  területen  a  szociális  utcai  gondozási
tevékenységet, illetve házi-, utcai- és családgondozási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást
nyújtó  személynek  adható,  az  általa  megjelölt  egy  darab  személygépkocsira,  továbbá  a
területi  kötelezettséget  vállaló  utcai  szakápolási  szolgálatok,  illetve  azt  támogató
szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt, az ellátást végző személygépkocsikra.

(2) Az  egészségügyi  várakozási  hozzájárulás  kiadásának feltétele  az Fkgy.  rendelet  12.
§ (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ által kiállított igazolás.”

2. § A Rendelet 2/C §. szakaszának számozása 2/D §-re változik.

3. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. szeptember 24.

 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  s.k.                                                            Pikó András  s.k.
     jegyző                                                                                         polgármester
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Általános indokolás

A döntés célja a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő,
helyi  szabályozásáról  szóló  26/2010.  (VI.18.)  önkormányzati  rendeletben  az  egészségügyi
várakozási  hozzájárulás  jogosultjainak  megjelölése,  részükre  -  figyelemmel  munkájuk
ellátásának speciális jellemzőire - várakozási kedvezmény biztosítása.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az  egészségügyi  várakozási  hozzájárulás  jogosultjai  körének  meghatározását,  valamint  a
kiadás feltételeit tartalmazza.

2.§-hoz
Szakaszszámot módosító rendelkezést tartalmaz.

3.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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