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

1/2021. (I.28.) 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 26/2010. (VI.18.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – a Budapest Főváros VIII. kerület területén a
30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete szerinti várakozási övezetben állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkező lakosnak adható, az alábbiak szerint:
a) saját üzemben tartású gépjárműre, vagy
b)  a  munkáltatótól  kizárólagos  használatba  kapott,  a  munkáltató  által  üzembentartott,  vagy
lízingelt,  vagy  tartósan  bérelt  egy  darab  személygépkocsira,  amennyiben  az  a)  pont  szerinti
lakossági várakozási hozzájárulást nem veszi igénybe.”

2. § (1) A Rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban a „lakosonként” szövegrészek helyébe a
„lakásonként” szövegrészek lépnek.

(2) A Rendelet 5. § (8) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) E rendeletben szabályozott várakozási hozzájárulások kiadásának költségtérítése a lakossági
várakozási hozzájárulások kivételével 3.000,- forint.”

3. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (4) bekezdése. 
(2) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. január 28.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet                                                            Pikó András
                                  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,  megszűnjön a  helyi  rendelet  magasabb rendű jogszabályba ütközése,  különös tekintettel  a
felhatalmazó rendelkezésekre.

Részletes indokolás

1-2.§-hoz

Fővárosi Rendelettel és a törvényi felhatalmazással történő koherencia megteremtéséhez szükséges. 

3.§-hoz
Hatályon kívül helyező és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
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