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Budapest Józsefváľosĺ onkoľmá nyzat
Képviselő-testület e számär a

Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi ülés időpontja:2012. maľcius 1 . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľos közigazgatási teľiiletén
várakozíls kiegészítő, hetyi szabályozásárő| szóló
tinkoľmá nvzati ľendelet módosításáľa

a jáľmíĺvel töľtenĺi
26/2010. (vI. 18.)

A napirendet rylklzart ülésen kell tźtrgya|ni, a rendeletek e|fogadźsźlhoz minősített
szav azatíobb sé s szfü sé ses.
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A JEGYZOT HELYETTESITO ALJEGYZO

Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts á g v é|emény ezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatát ozati i av as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi B izottsáď Humánszolg źitatási
testiiletnek az e|őteriesztés megtársv a|ását'
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Bizottság javasolja a Képviselő-

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testiilet 2012. februĺĺr 16-i ülésén 6112012. (II. 16.) szźlmíhatfuozatźtval döntĺjtt
a jőzsefvárosi parkolás-gazdźl|kodási rendszer bővítéséľől. Hatáľozatában kijelölte azokat az
irĺínyelveket melyek a|apjan a Jőzsefutros kozigazgatási teľületén a jármlvel történő
vźrakozáskiegészitłĺ,he|yiszabél|yozásáĺőIsző|ő2612010. (VI. 18.) önkormányzatirendeletęt
(továbbiakban: Rendelet) módosítani kell.

Az előterjesztés tĺjbb olyan módosítási javaslatot is tarta|mazott' melyek további
egyeztetéseket igényelnek, így bevezetésfü legkorábban 2013.január l-jévet lehetséges.
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A fizető-paľkoló ĺjvezet terülęti bővítésének _ melyet ahatélrozat tételesen meghatźttoz_ nincs
akadźiya' így amennyiben a Tisĺelt Képviselő-testiilet elfogadja a jelen előterjesztés tźlrgyźÍ
képezo rendeletmódosítást, annak bevezetésę 20|2. április 1-jévéI lehetővé válik.

A fent leírtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt ľendeletmódosítás elfogadását.

ł,/ł/-Ł^->'/,,. ľ )
bffiYsi-sľ%ate

polgármester

Budapest, 2012. februfu 2I.

a je gy zőt helyettesítő alj e gy z

Melléklet: ĺinkormĺínvzati renďe|etmódosítás

Dr. Mészár Eńka



A kihirdetés módja: kifiiggesztés

A kihiľdetés napja:

Budapest Főváros VIII. keľüt et J őzsefvátľosi Onkoľ mányzat Képviselő.testületének

....If012. (... ....) önkoľmányzatĺ ľendelete

a Józsefváľos kiizigazgatási területén a jáľmíÍvel tiiľténő váľakozás kĺegészítő' helyi
szabáůyozálsáľól szóló 26l20t0. (vI. 18.) tinkoľmányzatĺ ľendelet módosításáľóI

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő.testülete a helyi
önkormányzatokról szóllő 1990. évi LXV. törvény 16. $ (1) bekezdésében, a Budapest
Főváros Ktizgytĺlésének a Budapest ftĺváros közigazgatětsi terĹiletén a jáľmiivel vfuakozás
rendjének egységes kialakítrísáľól, a vétrakozźts díjáról és az i,nęrnképte|en járművek
táľolásának szabáiyozálsőrő| szó|ó 30/2010. (VI. 4.) iinkormányzati ľendelet 10. $ (5)
bekezdésében, 11. $ (4) bekezdésében, a 13. $ (f)bekezdésben kapott fe|hata|mazás a|apjźn,
az Alapttirvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatiírozott feladatkiĺrében e|jőrva a
következőket ľendeli el:

1. $ A Józsefuáros kłjzigazgatźtsi tertiletén a jáľművel tiiľténő vźtľakozés kiegészítő, helyi
szabáůyozásáről szó|ő 2612010. (VI. 18.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1. s (1) bekezdése helyébe a kiĺvetkező rendelkezés lép:

,,(l) A ľendelet hatźůya kiterjed Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváros
Önkoľmányzaténak (továbbiakban: Józsefuárosi onkoľmányzat) közigazgatási teľĹiletén
taláIható valamennyi kerĹilęti ö,nkoľmányzati tulajdonű várakozáls céljára igénybe vett
közteľĹiletre (továbbiakban: várakozási övezet), kivéve a taxiállomásokat, ame|yeken töľténő
vérakozĺs feltételeiľől kiilön jogszabály rendelkezik, valamint a sétĺíló ö'vezetekľe. A
várakozátsi övezeteket a ľendelet 1. melléklete tarta|mazza.,,

2. $Ez a rendelet 2012. ápri|is 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2012. mfucius ......

Rimán Edina
jegyzó

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



,,l. melléklet ... ... .../20l2, ('...') ônlarmónyzati rendelethez,,

VdrakozlÍsi ijvezetek díjtételek szerinti felsoroldsa

2. díjtételíí teľ iilete k

A Rókoczi tłt _ József kiĺrút _ Ulői út _ Kźlvin tér _ Múzeum larút óltal hątórolt terüIet,

beleérne a hatóroló utalrnt és terelret.

4. díjtéte l íÍ t er ĺiI ete k

A Rákaczi tit - Baross tér _ Kerepesi út - Lóvasór utca - Mosonyi utca _ Festetics Györgł
utca - Fiumei út _ Légszesz utca - II. Jónos Pól pópa tér - Luther utca - Nagł Flnaros utca
_ Tovąszmező utca - Szűz utcą _ Bąross utca - Futó utca - Nap utca _ Kisfaludy utca _ Üllői
lit - József larfu óltal hatórolt teriilet, beleértve _ a József la;nűt, a II, Jónos Pól pópa tér,

Lóvósór utca és a Nagł Fuvaros utca kivételével _ a hatóroló utąkot.,'



a Józsefváros közigazgatási teľületén a
jáľművel történő várakozás kiegészítő' helyi
szabályozásáľól szó|ó 26120t0. (W. 18.)
łinkormányzati ľendelete

1. $ (1)
A rendelet hatá|ya kiterjed Budapest Fővĺĺros
VIII. kerület Józsefváros onkoľmányzatának
(továbbiakban: Józsefuiíľosi onkoľmĺínyzat)
kőzigazgatási teľtiletén ta|áihatő valamennyi
keľületi önkormányzati tulajdonú várakozáls
cé|jára igénybe vett közteľületre (továbbiakban:
vĺáľakozĺási övezet), kivéve a taxiállomásokat,
amelyeken töľténo vźrakozźs feltételeiľől kĺilt'n
jogszabály rendelkezik, valamint a sétáló
övezetekľe. A viírakozási övezeteket a rendelet l.
fiiggel éke tarta|mazz'a.

Budapest Főváľos VIII. kerÍilet Jĺízsefvárosi
onkoľmányzat Képvĺselő-testü|etének
.,..12011. (.........) łinkoľmányzati ľendelete
a Józsefváros kőzigazgatási teľĺiletén a
jáľmĺíve| tiiľténő vánkozás kiegészítő' helyi
szabáiyozásárői szóló 2612010. (vI. 18.)
łinkoľmányzatĺ ľendelet módosításárĺĎ|

l. s (l) A rendelet hatáiya kiterjed Budapest
Fővĺíros VIII. keľület Józsefuiíros
onkormányzatrának (továbbiakban:
Józsefuĺírosi onkoľmányzat) közigazgatźsi
tertiletén ta|źt|hatő valamennyi kerületi
önkoľmányzati tulajdonú vźrakozás cé|jára
igénybe vett közterületre (továbbiakban:
v átr akozási öv ezeÍ\, k ivéve a taxi ál lomiísokat,
amelyeken töľténő vźrakozźs feltételeiről
kĺilön jogszabály rendelkezik, valamint a
sétáló övezetekre. A várakozĺísi övezeteket a
ľendelet l . melléklete tarta|mazza,

,,I. sz. fiiggelék

Vórakozlźsí övezetek díjtételek szeľinti
felsoroIúsa

2. díj téte l íí ter iilete k

A kźlaczi út - József kł;rut - Ullői út _
Kólvin tér - Múzeum lajnit óltal hatórolt
tertjlet, beleértve a hątóroló utakat és terelret.

4. díjtételíí teľ ĺilete k
A Rĺźlaczi út _ Baross tér - Fiumei út _
Légszesz utca - KÓztársasóg tér - Luther
utca - Népszínhlźz utca _ Víg utca _ József
utca -Német utca _ Horvóth MihóIy tér _
Baross utca HarminclĺBttesek tere
Kisfaludy utca _Üllői út - József lanft óltal
hątórolt terület, beleértve - a József lńrut és
a Köztársaság tér kivételével - a határoló
utakat"

,,1. melléklet''

Vdrakozlźsi övezetek díjtételek szerinti
felsoroldsa

2. dijtételíí ter íłlete k

A Rólroczi út _ József kłlrut _ wm n -
Kźlvin tér _ Mlizeum lajrút łźltal hatórolt
teriilet, beleérne ą hątároló utakat és terelret.

4. díj téte l íí ter iilete k
A Róĺaczi tłt _ Bąross tér - Kerepesi ilt -
Lóvósár utca _ Mosonyi utca - Festetics
Györg utca * Fiumei út _ Légszesz utca _ II.
Jónos Pól pópa tér - Luther utca - Nag
Fuvaros utca- Tovaszmező utca_ Szűz utca

- Baross utca _ Futó utca - Nap utca -
Kisfaludy utca _ ulat t - József körut óltal
hątórolt terület, beleérne _ a József lúnit, a
II. űźnos Pól pópa tér, Lóvásór utca és a
Nagł Fuvaros utca kivételével - a hatóroló
utaĺcat.',




