
A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2020. december 17. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet s.k. 

                                                                                                    jegyző 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  

a 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló  

66/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet * 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (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 2. § (3) szakasza helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(3) A lakossági várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év február 28-

ig érvényes. 2020. évben és 2021. év február 15. napjáig benyújtott kérelem alapján kiadott 

hozzájárulás a kiadás napjától 2021. március 31. napjáig érvényes.”   

 
2. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. 

(VI. 18.) önkormányzati rendelet 2/B. § (1) bekezdés e) pontja hatályát veszti.  

 

3. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 2/B. § (3) szakasza helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(3) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év 

január 31-ig érvényes. 2020. évben és 2021. év február 15. napjáig benyújtott kérelem alapján 

kiadott hozzájárulás a kiadás napjától 2021. március 31. napjáig érvényes.” 

 

4. § Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2020. december 17. 

 

 

                  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet s.k. Pikó András s.k.  

   jegyző           polgármester 

 
* RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A  26/2010.(VI.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE. 



 

 

Általános indokolás 

 

A döntés célja, hogy a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás 

kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet a Fővárosi 

Rendelettel koherens legyen és hogy az új rendelet megalkotásáig az átmeneti időben a 

zavartalan működés megmaradjon. 

 

Részletes indokolás 

 

1.§-hoz 

 

Fővárosi Rendelettel történő koherencia megteremtése valamint a tervezett szabályozás 

kialakításához szükséges.  

 

2.§ 

 

Városrendészeti feladatokat ellátó szervezetek listájának aktualizálása miatt vált szükségessé, 

a módosítás.  

 

 

3.§-hoz 

Fővárosi Rendelettel történő koherencia megteremtése valamint a tervezett szabályozás 

kialakításához szükséges.  

 

   


