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Képvĺselő.testiilet e számár a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2011 . december 1 5. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefváľos közigazgatási teľůiletén a jáľmĺível tiiľténő
várakozás kĺegészítő, helyi szabályozásárő| szőlő 261201,0. (VI. 18.)
fĺnkoľmányzati ľendelet, valamint a Józsefváľosi KiizteľüIet.feltigyeletről
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Hatźff ozati iav as|at a bizottság' számźLt a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzüg]zi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testi.iletnek az e|őteriesztés megtáľgy a|źsát.

Tisztelt Képviselő.testület!

Józsefuáľos terĹiletén az elmúlt években tú, kízźlrő|ag a gyalogosforgalmat szo|gźiő,
díszbuľkolattal ellátott teľiiletek, utcaszakaszok jöttek létre, melyek sétáló <jvezętként
funkcionálnak.

A sétáló övezetek teľületéľe a gépjáľművekkel töľténő behajtás a gyalogosok védelmében meg
van tiltva, mivel a behajtás szabéiyozźlsa egy kivételével nem megoldott. A kivétel a Mátyás
tér, ahol siillyedő oszlopos rendszeľľel |ehet szabáIyozlĺ a bejutást.

A Képviselő-testiilet a2011. november 3-i iilésén megtráľgyalta és elfogaďta a Mátyás tór új
forgalmi rendj ének alapelveit.

TR KEZETT

2011 DEü 0 6.

433.



,,A lezóľt területre behajtani csak a Kozterület-felügłelet által kiadott engedéllyel lehessen.

Az engedély lehessen egłedi, ezt a Kĺjzterület-felügleletnél lehessen igényeĺni a behajtós előtt

néháiy nappal, vag,l óllandó - meghatározott időre szóló vag,l visszavonásig leglen érvényes.

Az engedély kiadása bizonyos esetekben leglen dffizetés koteles, A di naglsdgát az

onkormányzat rendeletben határozza meg. A díjfizetés igazodjon a behajtó jármű súlyához és

biztosítsa az alknlomszeríien jelentkező lakossági (nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódó)

behąitósi igények (kakÓzés, btitorszállítds, hóztartósi nagłgépek szállítása) díjmentességét,

valamint a terĺjleten belat műkodő azletekrészére kedvezményes ,,éves bérlet,, megváltósának

a lehetőségét.',

A sétáló tlvezetekbe tĺiľténő behajtás szabá|yozása a Jőzsefuaros kozigazgatási teľĹiletén a
jáľmúvel tĺjrténő várakozés kiegészítő, helyi szabźiyozástrő| szóló 2612010. (VI. 18.)

<inkoľmany zati r eĺdelet mó do s ítás ával lehetsé ge s.

A behajtást a Mátyás téren süllyedő oszlopos rendszer szabá|yozza, mig a tĺjbbi helyen

k,lzáró|agakcjzlekedésitábla jelziati|almat.

A rendeletmódosítás továbbra sem engedéIyezi a gépjárművekkel töľténő behajtźĺst azon

területekęn, ahol annak szabá|yozása nem megoldott. Azonban ahol igen, oÍt a szabáIyozás

ęlsősorban a kerületi lakosok érdekeit taĄa szem előtt. A lakossági kedvezmények az

alábbiak:

Díjmentes felévente 1 adott napon korlátlan szźlmt behajtás az ovezeten belül

bejelentett lakcímmel ľendelkező személy źůta| megjelölt legfeljebb 11 tonna

megengedett legnagyobb össztömegú gépjĺíľmúvel (ez a kedvezmény képes kezelní a
költözéssel, bútorszállítással, nagy hánartási gép száI|ítássa| kapcsolatos behajtási

igényeket),
havonta egy alkalommal t<iľténő behajtás az ovezeten beltil bejelentett lakcímmel
rendelkező személy tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő személygépjárművel
(ez a kedvezmény képes kezelni a havi nagybevásźlrlással kapcsolatos behajtási

igényeket)

A gazđá|kođő szęrvezetek ľészére kedvezményes éves béľlet vźsáĺIźsára nyílik |ehetőség az

alábbiak szerint:

A sétáló ĺjvezetben székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdáIkođő szewezet źita|

megjelö|t gépjáľművel éves behajtási megváltási díj megfizetése ellenében korlátlan

alkalommal be lehet hajtani. Az éves behatási megváltási díj ĺisszege az egyedí behajtásra

meghatźrozott díjtétel hétszttzszorosa. Év kĺjzben kezdeményezettbehajtási megváltás esetén

amegvá|tásidíjatidőaľányosankellmeghatźlrozní.

A Józsefvaĺosi Köztertilet-felügyelet új feladata miatt módosítani szfüséges a Józsefuaľosi

Köztertilet-feltigyeletről szóló |912011.(N.08.) önkoľmanyzati rendeletęt.

A fent |eirtakatÍigyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítás elfogadását.

Budapest, 2011. november 18.

polgármester
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A kihirdetés módja: kifiiggesztés

A kihirdetés napja:

Budap est Főváľos VIII. kerület Jrózsefváľosi Onkoľm ány zat Képviselő -testületén ek

.... lf011. (. . . . . ..) łinkormányzati ľendelete

a Józsefváľos kiizigazgatásiteľůiletén a jármiĺvel tiiľténő váľakozás kiegészítő' helyi
szab á./ry ozálsáról szĺílĺó f 6 t2010. (vI. 1 8.) iinkoľmányzatĺ ľendelet módosítás áról

A Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az

Alkotmĺĺny 44lA. $ (2) bekezdésben meghatározott feladatkĺjrébęn e|jźlrva, a helyi
önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV törvény 16. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazás

a|apjźn a kĺivetkęzőket rendeli el:

1. $ A Józsefuáľos kozigazgatási terĹiletén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi
szabźiyozásaľól szóló 2612010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

1. s (1) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(1) A ľendelet hatá|ya kiterjed Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuĺáros

onkormányzatźnak (továbbiakban: Józsefuarosi onkotmányzat) közígazgatási terĹiletén

ta|á|hatő valamennyi kerületi önkormrányzati tulajdonu váĺakozás cé|jźra igénybe vett

köZteľületre (továbbiakban: vaĺakozási ovezet), kivéve a taxiállomásokat, amelyeken

t<jrténő vźrakozás feltételeiről külon jogszabály renđelkezik, valamint a sétáló

ĺjvezetelľe. Avźrakozási övezeteket a rendelet 1. fuggeléke taľta1mazza.,,

2. $ A Rendelet a következő IlA. $-al egészül ki:

"1/A. S

E rendelet a|ka|mazásźlbaĺ
a) sétáló övezet: olyan ĺĺnkormányzati kęze|ésű közerület, ahol kiépített beengedő

ľendszeľ szabá|yozza a bejutást és melyre gépjáľművel a külĺjn jogszabá|y szerinti
köZuti jelzések alapjźnbehajtani csak külĺjn engedéllyel lęhet.''

3. $ A Renđelet a kĺivetkęző címmel és 3l A. $-al egészül ki:

,,sétáló ővezetbe tőrténő behajtás

3/A. $

(1) Sétáló övezetbe behajtani és ott legfeljebb 2 &a időtartamra kizárőIag truszźiIítás,
költözés, ľakodás céljából vźrakozĺi, az e rcnďe\etben meghatfuozott behajtási díj vagy éves

behajtási megváltási díj megfizetése ellenében, legfeljebb 11 tonna megengedett legnagyobb

összt<imegri gépjáľművel lehet. A behajtáshoz a Józsefuaľosi Közterület-feliigyelet
hozzáj áĺulźls a sziiks é ges.



(2) Sétáló övezetbe t<irténő behajtáskor a ktivetkezo díjtéte|eket kell aLka|mazni:
1. díjtétel: 1.000,- Ft/behajtás a 3,5 tonna megengedett legnagyobb ĺĺssztömeget meg

nem haladó gépjĺírművek esetében.
2. díjtétel: 1.500,- Ft/behajtás a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztĺimeget meg

nem haladó gépjáľművek esetében'
3. díjtétel: 5.000,- Ft/behajtás a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget

meghaladó, đe 11 tonna megengedett legnagyobb cisszt<imeget el nem érő
gépjármúvek esetében'

(3) Díjmentes a sétáló övezetbe történő behajtás:

a) felévente egy adott napon korlátlan szźlmban, ha a behajtás az övezetęn belül bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy által megjelcilt, legfeljebb 11 tonna megengedett legnagyobb
ĺissztĺimegú gépj áľmúvel történik,

b) havonta egy alkalommal, ha az ovęzetęn belül bejelentett lakóhellyel rendelkező személy
tulaj donáb afl vagy üzemben tartásában lévő gépj árművel t<lrténik.

(4) A sétáló övezetben székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdá|kodő szervezet - az
á|tala megjelölt gépjárművel, éves behajtási megváltási díj megfizetése ellenében - korlátlan
alkalommal behajthat. Az éves behatásí megváltási díj összege a (2) bekezdésbęn szereplő
díjtétel hétszázszorosa. Év közben kezdeményezett behajtás megváltása esetén időaľányos
megváltási díjat kell ťlzetĺĺ.,,

4. $ A Rendelet 5. $ (1) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(1) A rendeletben meghatźrozoÍthozzájźtrulások kiadása irrĺnti kérelmet _ a3lA. $ szeľinti
sétáló ĺjvezetbe töľténő behajtási hozzźljźra\ást kivéve - a Józsefuĺĺľosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 59. sztlm. alatti telephelyén kell az erre
rendszeresített nyomtatvĺĺnyon írásban benyújtani. A kéľelem nyomtatvĺĺnyt a 2. fiiggelék
tartalmazza."

5. $ A Rendelet a kĺjvetkezo 6lA. $-al egészül ki:

,,6lA. $ A sétáló övezetbe t<jrténő behajtási hozzźtjáru|ások ellenében ťlzetett díjak a
Józsefuaľos Kĺjzteľület-felügyelet bevételei.''

6. $ Ez a rendelet 2012. januríľ 1. napjrín lép hatályba, azza|, hogy rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazníke||.

Budapest, 2011. december ....

Dr.Mészár Erika

a je gyzót helyettesítő alj egy ző

Dr. Kocsis Máté

polgĺíľmester



A Józsefváľos kľizigazgatási terůiletén a
jáľmíĺvel tłĺľténő várakozás kiegészítő' helyi
szabá|yozásárő| szóló f6lf010. (VI. 18.)

tĺnkoľmányzati ľendelete

(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros
VIII. keriilet Józsefuáľos onkoľmányzatának
(továbbiakban: Józsęfuárosi onkormányzat)
közigazgatási területén ta|źihatő valamennyi
kerületi önkormányzati tulajdonú várakozás
cé|jára igénybe vett közterĺ'iletre (továbbiakban:
vźrakozási ĺivezet), kivéve a taxiállomásokat,
amelyeken történo várakozás feltételeiről ktilön
j o gszab źůy rendelkezik . A v álr akozás i övezeteket
jelen rendelet 1. számú fiiggeléke tarta|mazza,

Budapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefuáľosi
onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének

....l20t1. (.........) önkormányzati ľendelete

a Józsefváľos kőzigazgatási területén a
jáľművel tłiľténő várakozźs kiegészítő' helyi
szabályozásáľól szóló 2612010. (VI. 18.)

tinkoľmányzati ľendelel ľrriĺlosĺtásáľĺíl

A Rendelet 1. $ (1) bekezdése helyébe a
ktivetkező ľendelkezés lép:

,,(1) A rendelet hatá|yakiterjed Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuáros Önkormányzatának
(továbbiakban: Józsefuáľosi onkormáĺyzat)
kozigazgatási területén talrźihatő valamennyi
kerĺileti önkormányzati tulajdonú vátakozás
cé|jźra igénybe veff közterületre (továbbiakban:

värakozási övezet), kivéve a taxiállomásokat,
amelyeken történő várakozĺs feltételeiről külön
jogszabźiy ľendelkezik, valamint a sétáló

övezetekre. Avźrakozási övęzeteket a rendelet 1.

f ii gge léke tarta|mazza.,,

A Rendelet a következő 1/A. $-a| egészĺil ki:

,, 1 /A. $ E ľendelet a|ka|mazźsában

a) sétáló ovezet.. olyan onkoľmányzati
kezelésű köneľiilet, ahol kiépített beengedő

rendszer szabéiyozza a bejutźlst és melyre
gépjĺíľművel a kiilön jogszabáIy szerinti
koziltijelzések a\apjźn behajtani csak külön
engedéllyel lehet.

.Ą Rendelet a következő címmel és 3/A. $-al
egésziil kĺ:

,,Sétáló övezetbe behajtás

3lA' $ (1) Sétáló övezetbe behajtani és ott

legfeljebb f őra idóÍartamra kizźrőlag
fu uszźi|itás, kci ltĺizé s, rakodás célj áb ól v är akozni
az e rendeletben meghatźłrozott behajtási dij vagy

éves behajtási megváltrĺsi díj megfizetése
ellenében, legfeljebb 11 tonna megengedett
legnagyobb össztömegű gépjrárművel lehet. A
behajtáshoz a Józsefu árosi Közteľtilet-feliigyelet
hozzź$ źr u|źlsa szüksé ge s.

(2\ sétáló övezetbe történő behajtáskor a

következő díjtételeket kell alkalmazni:



5.$ (1) A jelen rendeletben meghatiĺrozott
hozzźtjźlruIások kiadása irĺĺnti kéľelmet a
Józsefuiáľosi Önkoľmányzat Polgĺírmesteri
Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 59. szźtm.

a|atti telephelyén kell írásban benyujtani
jelen ľendelet 2. sz. fiiggelékében található
nyomtatvĺĺnyon.''

1. díjtétel: 1.000,- Fťbehajtás a 3,5 tonna
megengedett legnagyobb összt<imeget meg nem
haladó gépjárművek esetében.

2. díjtétel: 1.500,- Fťbehajtás 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 összt<imeget el nem &ő
gépjáľművek esetében.

(3) Díjmentes a sétáló övezetbe töľténő behajtás:

a) félévente 1 adott napon korlátlan számban, ha
a behajtás aZ övezeten belül bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy által megjelölt,
legfeljebb 1l tonna megengedett legnagyobb
össztömegű gépj árművel töľténik,

b) havonta egy alkalommal, ha az övezeten belül
bejelentett lakóhellyel ľendelkező szemé|y
tulajdonában vagy üzemben taľtásában lévő
gépjáľművel történik.

(4) A sétáló övezetben székhellyel vagy
telephellyel rendelkező gazdá|kodő szervezet _
az á|ta|a megjelölt gépjárművel, éves behajtási
megváltási díj megfizetése ellenében - korlátlan
alkalommal behajthat' Az éves behatási
megváltási díj összege a (2) bekezdésben
szereplő díjtétel hétszázszorosa' Ev közben
kezdeményezett behajtás megváltása esetén
időarányos megváltási díjat kel| ťlzetĺi.,,

A Rendelet 5. s (1) bekezdése helyébe a
ktivetkező ľendelkezés |ép:

,,5.s (1) A rendeletben meghatározott
hozzźýáru|ások kiadása iránti kérelmet - a 3/A. $

szeľinti sétáló ĺivezetbe történő behajtasi
hozzźĄáru|ást kivéve a Józsefuárosi
onkormányzat Polgármesteľi Hivatal l082
Budapest, Baross l. 59. szźm. a|atti telephelyén
kell az erre rendszeresített nyomtatványon
írásban benyújtani. A kéľelem nyomtaŤláný a2.
fiiggel ék taĺta|mazza.,,

A Rendelet a kiivetkező 6/A. $.al egészĺil ki:

,,6lA. $ A sétáló ovezetbe t<jľténő behajtási
hozzájánu|ások ellenében ťlzetett díjak a
Józsefuáľos Közteľület.feltigyelet bevételei'''



A kihiľdetés módja: kifiiggesztés

A kihirdetés napja:.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő.testületének

....l201L. (... ....) iinkoľmányzati ľendelete

a Józsefoáľosi Kiizteľület.feliigyeletľől szőiő |912011. (Iv. 08.) iinkormányzati ľendelet
mĺídosításáľĺól

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuráľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az

Alkotmany 44lA. $ (2) bekezdésben meghatźnozott feladatkcjľében e|jźrva, a helyi
önkormányzatohőI szóló 1990. évi LXV törvény 16. $ (1) bekezdésébeÍ\ a közterĹilet-

feltigyeletről szóló |999. évi LXIII. törvény 1. $ (6) bekezdésében kapott felhata|mazás

a|apján a következőket rendeli el:

1.$ A Józsefuaľosi Kĺjxerület-feltigyeletről szóló I9l20Il. (IV. 08.) ĺinkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.$ (2) bekezdés a) pontja a következő aq) alponttal

egészül ki:

[A Köz teľiile t-felĺigyel et feladatai kül önös en :

Józs efv áro s kaz igaz gatas i terüIet énJ

,,aq) a Józsefuaľos kozigazgatási területén a jźrmúvel tĺlrténő váĺakozźs kiegészítő, helyi
szabtĺIyozásáról szóló 2612010. (vI. 18.) ĺinkormanyzati ľenđelet 3/A. $-a szerinti váĺakozási
hozzájźru|ásokat kiadja, és működteti az ehlhez kapcsolódó ĺinkoľmányzati kezelésű

forgalomir anyítő berendezéseket.''

2.$ Ez arenđelet}}IZ.január l-jén lép hatá|yba.

Budapest, 20II. december ....

Dr. Mészár Eľika

a jegy zőt helyettesítő a|je gyző

Dľ. Kocsis Máté

po1gáľmester


