A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2011. december 22.

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete•
a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi
szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. § A Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi
szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)

A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzatának (továbbiakban: Józsefvárosi Önkormányzat) közigazgatási területén
található valamennyi kerületi önkormányzati tulajdonú várakozás céljára igénybe vett
közterületre (továbbiakban: várakozási övezet), kivéve a taxiállomásokat, amelyeken
történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik, valamint a sétáló
övezetekre. A várakozási övezeteket a rendelet 1. függeléke tartalmazza.”

2. § A Rendelet a következő 1/A. §-al egészül ki:
„1/A. §
E rendelet alkalmazásában
a) sétáló övezet: olyan önkormányzati kezelésű közterület, ahol kiépített beengedő
rendszer szabályozza a bejutást és melyre gépjárművel a külön jogszabály szerinti
közúti jelzések alapján behajtani csak külön engedéllyel lehet.”
3. § A Rendelet a következő címmel és 3/A. §-al egészül ki:
„Sétáló övezetbe történő behajtás
3/A. §
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(1) Sétáló övezetbe behajtani és ott legfeljebb 2 óra időtartamra kizárólag áruszállítás,
költözés, rakodás céljából várakozni, az e rendeletben meghatározott behajtási díj vagy éves
behajtási megváltási díj megfizetése ellenében, legfeljebb 11 tonna megengedett legnagyobb
össztömegű gépjárművel lehet. A behajtáshoz a Józsefvárosi Közterület-felügyelet
hozzájárulása szükséges.
(2) Sétáló övezetbe történő behajtáskor a következő díjtételeket kell alkalmazni:
1. díjtétel: 1.000,- Ft/behajtás a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem
haladó gépjárművek esetében.
2. díjtétel: 1.500,- Ft/behajtás a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem
haladó gépjárművek esetében.
3. díjtétel: 5.000,- Ft/behajtás a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó, de 11 tonna megengedett legnagyobb össztömeget el nem érő
gépjárművek esetében.
(3) Díjmentes a sétáló övezetbe történő behajtás:
a) félévente egy adott napon korlátlan számban, ha a behajtás az övezeten belül bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy által megjelölt, legfeljebb 11 tonna megengedett legnagyobb
össztömegű gépjárművel történik,
b) havonta egy alkalommal, ha az övezeten belül bejelentett lakóhellyel rendelkező személy
tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő gépjárművel történik.
(4) A sétáló övezetben székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet - az
általa megjelölt gépjárművel, éves behajtási megváltási díj megfizetése ellenében - korlátlan
alkalommal behajthat. Az éves behatási megváltási díj összege a (2) bekezdésben szereplő
díjtétel hétszázszorosa. Év közben kezdeményezett behajtás megváltása esetén időarányos
megváltási díjat kell fizetni.”
4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadása iránti kérelmet – a 3/A. § szerinti
sétáló övezetbe történő behajtási hozzájárulást kivéve – a Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 59. szám. alatti telephelyén kell az erre
rendszeresített nyomtatványon írásban benyújtani. A kérelem nyomtatványt a 2. függelék
tartalmazza.”
5. § A Rendelet a következő 6/A. §-al egészül ki:
„6/A. § A sétáló övezetbe történő behajtási hozzájárulások ellenében fizetett díjak a
Józsefváros Közterület-felügyelet bevételei.”
6. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Budapest, 2011. december ….
Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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