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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2021. július 22. 

 

 

         dr. Sajtos Csilla 

                  jegyző 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

23/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete
*
 

 

a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi 

szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről 

szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

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

(VI.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(2a) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény mértéke: 

a) lakosonként az első gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a díjkedvezmény mértéke 

100%, 

b) lakosonként a második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a díjkedvezmény mértéke 

ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának 

megfelel, 

bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának 

megfelel, 

bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű, vagy az EURO 5 környezetvédelmi 

kategóriának megfelel, 

bd) 100%, ha kérelmezett gépjármű teljesen gáz, vagy elektromos üzemű.” 

 

2.  § Ez a rendelet 2021. szeptember 10-én lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2021. július 22. 

 

dr. Sajtos Csilla 

jegyző 

Pikó András 

polgármester 
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INDOKOLÁS 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi 

szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2021. 

(VII. 22.) önkormányzati rendeletéhez 

 

1. Általános indokolás 

A módosító rendelet a következők szerint változtat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel 

történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet 

jelenlegi szabályain. 

2. Részletes indokolás 

1.  §- hoz 

A Rendelet 2. §-ának kiegészítése szükséges ahhoz, hogy az megfeleljen a Kúria határozatában 

foglaltaknak. 

2. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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