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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2021.  (VL  °3)  önkormányzati rendelete 

a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló  15/2011. 
(111.18.)  önkormányzati rendelet és a gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő 

megváltásáról szóló  38/2019.  (VIII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló  27/2021. (1.29.)  számú kormányrendelet  1.  §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 
figyelemmel a icstasztrótävódelemről és a hozzá kapcsolódó-egyes-törvények -módosításátó z 6 
2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdése alapján a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, 

az Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. A  Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló  15/2011. 
(III.18.) önkormányzati rendelet módosítása 

1.  §  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros 
területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló  15/2011.  (III.18.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Építtetők gépjármű-elhelyezési rendelet)  6.§ (2)  bekezdésében a „parkolási 
adottságait javító, fejlesztésekre" szövegrész helyébe a „ közterületeinekfejlesztésére " szöveg lép. 

2.  § Hatályát veszti az Építtetők gépjármű-elhelyezési rendelet 

a) 5.  §  (3)  bekezdésben az „a  3.  melléklet szerinti formában és módon" szövegrész, 

b) 5.  §  (5)  bekezdésben az „- a  4.  melléklet szerinti formában és módon -" szövegrész, és 

c) 3.  és  4.  melléklete. 

2. A  gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról szóló  38/2019. (‚7111.22.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

3.  §  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a gépjármű-
elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról szóló  38/2019.  (VI11.22.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Parkolás-megváltási rendelet)  4.  §  (8)  bekezdésében a „parkolási 
adottságait javító fejlesztésekre" szövegrész helyébe a „ közterületeinekfejlesztésére" szöveg lép. 

4.  § Hatályát veszti a Parkolás-megváltási rendelet 

a) 4.  §  (2)  bekezdésben az „a  2.  melléklet szerinti formában és módon." szövegrész, 

b) 4.  §  (4)  bekezdésben az „a  3.  melléklet szerinti formában  és módon" szövegrész, és 

c) 2.  és  3.  melléklete. 

Záró rendelkezések 

5.  §  (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2)  E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell." 
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INDOKOLÁS 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  ...../2021. 
( ...... ..) önkormányzati rendeletéhez 

Általános indokolás 

A  rendeletmódosításokat célzó rendeletalkotás indoka az, hogy nem tarozik az Önkormányzat kötelező 
rendeletalkotási feladatkörébe a gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltására 
vonatkozóan megkötendő megállapodások formájának, tartalmának rögzítése, továbbá ez a 
megállapodást megkötő felek mozgásterét is szűkíti. Ezért szükséges a rendeletek módosítása. 

Részletes indokolás a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről 
szóló  15/2011. (111.18.)  önkormányzati rendelet módosításához 

az  1.  §-hoz 

Tekintettel arra, hogy a közlekedés és a parkolási tevékenység sok esetben nem választható el 
egymástól, a módosítás kiszélesíti, kiegészíti az Önkormányzat lehetőségeit a gépjármű-elhelyezési 
kötelezettség pénzbeli megváltása során befolyt megváltási díjak felhasználása terén. 

a 2. §-hoz 

A  megállapodást megkötő felek mozgásterét növeli,  ha  nincs rendeletileg rögzítve a megállapodás 
szövege. 

Részletes indokolás a gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról szóló 
38/2019.  (V7II.22.) önkormányzati rendelet módosításához 

a 3. §-hoz 
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Tekintettel arra, hogy a közlekedés is a parkolási tevékenység sok esetben nem választható el 

egymástól, a módosítás kiszélesíti, kiegészíti az Önkormányzat lehetőségeit a gépjármű-elhelyezési 

kötelezettség pénzbeli megváltása során befolyt megváltási díj felhasználása terén. 

a  4.  §-hoz 

A  megállapodást megkötő felek mozgásterét növeli,  ha  nincs rögzítve a megállapodás szövege. 

az  5.  §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, amely az ni kerületi építési szabályzatok hatályba lépésével 

áll összhangban. 
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