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I. Előzmények

A2009. decembeľ 2-źnaKépviselő.testtilet a48fl2009. (XII.2.) szátműhatźtrozatában döntött ajózsefuárosi
közterületi parkoltatás önálló megvalósításáról. A képviselő-testĺileti hatáttozatnak megfelelően, a parkolási
ľendszeľ üzemeltetése a Józsefuáľosi Közterület-felügye|et,2013. november 01-jétől a 347/2013. (Ix.18.)
szźtmű képviselő-testĺileti határozat a|apján a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szo|gá,|at által töľténik.

A Képviselő.testĺilet a289120|3. (V[.17.)'a 472/2013. (KI.l8)és a27/20|4. (II.|2.) száműhatátrozataiban
döntött aľról, hogy Józsefuáľosi parkolás-gazdálkodási rendszeľt bővíti a 30/20|0. (vI.4.) Főv. Kgy. rende|et
szerinti 4 . és 5 . díjtételÍĺ területen (Nagyfuvaros utca _ Tavaszme zó utca - Sniz utca - Baross utca - Horváth
Mihály tér - Futó utca _ Üttői rĺt - Korányi Sándor utca - Illés utca _Kźl|vźriatér _ Karácsony Sándor utca _
Népszínhaz utca áůta|határo|tterlileten és a határoló utakon az Illés utca kivételével). Továbbá kezdeményezi
a Budapest főváros közigazgatźlsi terĹiletén a jármuve| vźrakozás rendjének egységes kia|akításĺáról, a
várakozts diiáról és az uzemképtelen jĺármĹĺvek tárolásának szabźiyozásáró| 30/20|0. (u. 4.) Főv. Kgy.
rendelet módosítását azvĺai űt _ orczy út - Elnök utca - Villám utca _ Vajda Péter utca _ Könyves Kálmán
k,ĺt. éůta|hatáĺo|tterĺileten atarifális parkolás-szabá|yozás bevezetése érdekében.
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II. A beteľjesztés indoka

A 2010. januráľ 0l-jei induló állapothoz képest a díjťlzsto zonźtk térbeli bővítése 2012. tryrí|is 0l-től és f0I3.
január 01-től összesen 1855 ferőhelyen történt meg.

A Parkolás-üzemeltetési Szolgálat egyik feladata a parkolási fesziiltségek kezelése, ezéľt a parkolás-
gazdálkodás eredményessége érdekében folyamatosan vizsgźija és méri Józsefuáros kö'zteriiletein a
varakoási igényeket, figyelemmel kíséri a köĺertileten a kereslet-kínálat egyensúlyának alakulását,
elsődlegesen figyelve a keľü|eti lakosok paľkolóhely ellátottságát. Az elmúlt négy év parkolás-
üzemeltetési tapaszta\atai an mutatják, hogy a dijfizetó ĺivezetek határain, valamint a díjťlzetésre nem
kötelezett teľületeken a parkolási fesziiltségek jelentősen megnövekedtek, melyek indokolták a Képviselő-
testiilet újabb döntéshozata|át. A 2013. júliusi döntés szerint 3283 űj férőhely bővítését javasolta a
K<jzterület-felügyelet a je|zett parkolási feszültségek kezeléséľe.

A keriileti dijfizető zőna bővitése, valamint a paľkolás-tizemeltetési tapaszta|atok alapján a Józsefuáros
kózigazgatźlsi teľületén ajĺármĹĺvel töľténő vźlrakozźts kiegészítő, helyi szabályozźsárő|sző|ó26ĺ201O.(VI.l8.)
önkormányzati ľendelet módosítása sziikséges, mely a Képviselő-testiilet át nem ruházható hatáskörébe
tartozik.

A dijfizetó övezetek területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkező Józsefuárosi polgárok lakosonként
egy személygépkocsira, vagy 3,5 t. megengedett össztömeget meg nem ha|adó tehergépkocsira teljes
parkolási díjmentességet biĺosíto lakossági váľakozási hozzájárulátst igényelhetnek, ha a gépkocsi a
tulajdonukban van' vagy azt lízingelik vagy munkaadójuk, esetleg cégiik gépkocsija kizárólagos
használatukban van' továbbá, ha a gépkocsira nincs adőtaľtozźs, illetve Budapest terĹiletén parkolási
pótdíjtaľtozás.
A lakossági váľakozási hozzátjáru|ás a Józsefuárosi Parkolás-iizemeltetési Szo|gálat Budapest, VIII. ker.

Német u. |7-|9. sz. a|atti Ügyfélszolgá'|atán személyesen, Y?E! a wwwjpsz.hu weboldalon az
ÜcypÉrrePU menĹipont alatti regisztráciôtkövetően azadat|ap kitöltésével igényelhető.

Személyes igénylés esetén szükséges a szemé|yazonosító okmány, a lakcímkáĺya, a gépkocsi forgalmi
engedélye, céges autó esetében a cégkivonat, az a|áírási címpéldány és a cégszeru nyi|atkoz-at az autő
kizárólagos haszná|atfuől. Ugyan igy, a |izingcégektől |ízinge|tltartós bérletbe átvett gépkocsikra is jár a
lakossági várakozásihozzźĘáru|ás, de ebben az esetben pedig a lizingszerzódés, vagy tartósbérleti szerzódés
mellékelésére van szükség.

Az adőtartozás leellenőrzéséigmind azÜgafélszolgálaton, mind az|Jgyfé|kapun keresztĹil kiadásra kerĺil a
lakossági várakozási hozzźljáru|ás, ezze| teheľmentesiťve az adőigazn|źs beszerzésének üryintézése alól a
kerĺ'ileti lakosokat, de az adőtartozás esetén ahozz,ź$źlru|ás _ az adó megťlzetéséig - szĹineteltetni sziikséges.

A lakossági vźrakozásihozzźĄánulrás díja 3.000,- Ft, ame|yet a Parkolás-iizeme|tetési Szolgálat pénztárában,
vagy elektronikus iigyintézés esetén banki átutalással kell megfizetni. A keľületi lakossági várakozási
hozzź$ánulások kedvezményre, ingyenes parkolásra aza|ábbiterületeken és közutakon nem jogosítanak:

- Baross tér
- Blaha Lujzztér
- Józsefkľt.
- Múzeum kľt.
- Rákóczi téľ
- Rákócziút
- Keľepesi út
- Keleti Pu. indulási-és érkezési oldal
- Fiumei úti feltiljáró alatt

A wwwjpsz.hu oldalon részletes infoľmáció |áltható a dijfizetó övezetekľől, az elhe|yezett parkolójegy kiadó
automatákró|, az övezeteket jelző KRESZ táblrźLk helyéről, valamint az ugyfé|kapun töľténő igénylés
menetéről.

Gazdálkodói várakozási hozzájáľu|ńst a Ílzető övezetben fiókkal, üzlethelyiséggel, telephellyel,
székhellyel rendelkező intézmények, vállalkozások, szervezptek kérhetnek a tulajdonukban,
iizemeltetésükben lévő gépkocsika. A gazdálkodói vźlrakozźsihozzźjźtru|ás díjkedvezménye 50%o, amelyet a
jegyváltáskoľ paľkoló (chip) kźtĺýźlva|, vagy a mobiltelefonna| töténő. parkoláskor érvényesíthetnek az
ügyfelek. ! sazdä|kodői vźrakozási hozzźĄźruláshoz a GAZDALKODOI vARAKozÁ.sI ENGEDELY
IGEIYYLESE nyomtatváný kell kitölteni, és mellékelni a cégkivonat, a|äírási címpéldány, gépjáľműadó
nullás igazo|ás másolatát, szükség esetén meghatalmazás eredeti pé|dźnyźú.



Az úgynevezett egésrségügyi váľakozási bozzáĄáru|áls - kérelemre - a terĺ.ileti kötelezettséget vállaló
haziońos és gyermekoľvbs' illetve ezek asszisztense' a védőnő, valamint a Józsefuárosi onkoľmányzattal
szerződéses viszonyban azadottterületen a szociális házi gonđozási tevékenységben részt vevő személynek
adható, az źt|ta|a megielölt egy darab személygépkocsira, továbbá a teľiileti kötelezettséget vállaló otthoni
szakápolási szolgálatok, illetve a tźtmogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek áital. megjelölt
személygépkocsikra.

Az e gé szsé gü gy i v ár ako zźsi hozzájárulás ki ad ásának fe ltéte le i :

- a költségtérítés megťlzetése,
- a gépjáľműadó megfizetésének vagy adómentességének igazo|ása,
- az alábbi szervezetek által kiállított igazolás:

o hazioľvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi
e gészsé gtiry i szo|gźiat,

o védőnő által benýjtott kérelem esetén a kerületi védőnői szo|gźiat,
o otthoni szakápolási szo|gźůatot, illetve támogató szolgáltat.íst nýjtó által benýjtott kérelem

esetén az egészségügyi szakszolgálat és a terĺ.iletileg illetékes kerületi önkormányzat.

Az egészségügyi váľakozási hozzźtjarulás is csak személyes megjelenés során, a Parkolás-üzemeltetési
Szolgálat Ügyfélszolgźiatán igényelhető, az effe rendszeresített nyomtatványon. Az egészségügyivźrakozźsi
hozzátjáru|źts díja 3.000,- Ft, amelyet az igény|és befogadásakor a Parkolás-üzemeltetési Szolgálat
Ügyfélszolgźůatánakpénztáráhankellmegf izetni.

Az egészségĺigyi vźrakozÁsi hozzéĘáru\ás érvényessége a kiadást követő év január 31-ig, azok
meghosszabbitźLsáLra pedig már a kiadás évének decemberében megnyílik a lehetőség. Az egészségtigyi
várakozásihozzájáru|ás Józsefuáľos teljes közigazgatźlsi teriiletén díjmentes vátrakozásttesznek lehetővé.

N em adható ki semm i lye n v tr akoztsi hozzźĄ átrulrás, ha
. a gépkocsinak adőtartozásavan,
o a gépkocsival kapcsolatosan rendezetlen pótdĺtartozźs áůlfenn Budapesten bárhol,
o a keľületben nem állandó bejelentett lakcímmel ľendelkező magánszemé|y az igénylő,
. az igénylő már rendelkezik másutt, vagy másik gépkocsira lakossági vátrakozźsi engedéllyel,
. az eljarási dfiat nem fizették meg.

A díjfizetésbe bevont új teľůiletek:
Népszínház u, - Naryfuvaros u. _ Mátyás t. - Koszoru u. _ Magdolna u. _ Szuz u. - Baross u. _Futó u. _

Üllői ĺt _ Korányi S. u. _ Illés u. _Kźivfuiatér _Káivária u. (a Kőľis utcáig) - Csobánc u. - Szeszryár u. _

Visi Imľe u. - orcry rit _ Baross u. _ Karácsony S. u. - Népszínhźz u. éúta1' hatźro|t terĹilet (a Kőris utca

kivételével).

A Parkolás-üzemeltetési Szolgálat _ a Képviselő.testiilet 27/20I4.(I.I2') számű hatźlrozat 2. pontja a|apjéln

február l4-én megkezđte az új dijÍizető zőnát'ra vonatkozó lakossági és eryéb hozzájźru|źsok kiadását,

tekintettel a2014. március l-jei hatályba lépésľe.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy évente 8.000 kerĺileti lakos igényel és ľészesĺil lakossági
várakozási hozzźýára|źls kedvezményben. Az tĄ területeken igénylők szttma és valószíniĺsíthetően a
jogosultak számajelentős, ezért februźr |2-to| nagyon rövid idő állt ľendelkezésľe a lakossági igénylések
benyújtására és a kérelmek elbírálására.

Ezen túlmenően a máľcius l-jétől életbe lépő új dijfizető zőnźů< kialakításáról az illetékes szervezetek nem

táljékozlattźlk megfelelően a lakosságot, nem készültek fel a tömegesen jelentkező igények kezelésére, a
felmeľülő kérdések megválaszo|ćtsfua, ezért a szakmai illetve tarsadalmi előkészítés hiányosságai indokolĺĺk
a j elen előterjesztést.

Mindezekre tekintettel a dijfizetó zőnabovitése a jelen előterjesztésben javasoltak szerint március 01. helyett

április l5-énkerĺil bevezetésre, azonban az eddig a bővített területľe kiadott lakossági és egyéb

hozzájźru|źtsok a Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat javaslata a|apjźn március 0l-jétől érvényesek maradnak,

annak biĺosítása éľdekében, hogy a díjmentes vźrakozás biztosított maľadjon a teljes dijťlzető zőnáta
vonatkozóan az ügyfelek szźtmfu a.

Ezen tulmenően javaslom az önkormányzati rendeletben szabźlyozott lakossági várakozźsi hozzájźru|és

iránti kérelmek 3.000,- Ft költségének hatályon kíviil helyezését 2015. januráľ l-jén tĺjrténő hatá|yba lépéssel.



III. Tényállási adatok

A jelen előteľjesaés I. Előzmények cím alatt ismeľtetett képviselő-testületi hatźrozatokban megjelölt
díjťlzető zőna bovítéséhez, valamint a tarífźtk megvá|tozÍatäsźhoz a Fővárosi Közgyíĺ|és döntése szükséges.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Fővárosi onkormányzatta| történt egyeztetés a|apjáĺ a
20|4. évben a Fővárosi KözgyĺÍlés nem tervezi a Fővárosban a díjfizető zőnźlk bővítését, illetve a taľifiák
vá|toztatásźú.

Mindezek figyelembe vételével a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat szakmai álláspontja, hogy a
30/20|0. (vI.4.) Főv. Kgy. rendelet ,ýźlrakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolásď' cimu2. melĺéklete
szerinti 4. és 5. diitételíĺ terület keľüljön átyezetésre a26/20|0. (VI.18.) önkormányzati rendeletben, melynek
a|apjźtn a haŁályos kerületi önkormányzati rendelet melléklete helyébe 2014. źryril'is 15-ei hatéi|ya| egy 

'ijmelléklet lép.

Az <inkormányzati rendelet módosításának elfogadása esetén:

4. díjtételíí vórakozlűsi teriilet lesz: A Róĺcoczi út - Baross tér - Kerepesi út _ Lóvósáľ utca _ Mosonyi utca _
Festetics Györgl utca _ Fiumei út _ Teleki Laszló téľ _ Népszínhóz utca - Nag Fuvaros utca - Mátyĺźs tér -
Koszoľúutca_Barossutca_Szigonyutca_tnat*-Józsefkörútóltalhatároltterület,beleértve_aJózsef
körút kivételével a hatóroló utakat és tereket valamint a Lóvdsáľ utca.

5. díjtětelúí vdrakoztźsi teriilet lesz:A Teĺeki Lószló tér - Népszínhóz utca - Nag Fuvaros utca - Mótyás téľ -
Koszorú utca - Baľoss utca - Szigony utca - Lnrcĺ tt - Koľányi Sóndor utca - Illés utcą - Csobónc uĺca -
Kźlvária utca - Kőris utca - Diószegi Sómuel utca - Szeszglór utca - Visi Imre utca - orczy tit - Baross utca
óhal határolt terület, beleértve - a Teleki László tér, a Népszínhaz utca, a Nagł Fuvaros utcą, a Mótyós tér,
a Koszorú utca, a Baross utca, a Szigony utca, Kőris utca kivételével - a hatóroló utakat és tereket.

A hivatkozott képviselő-testiileti hatfuozatokban elfogadott bővítés 3.f83 tú díjťlzető ferőhely kialakÍtását
jelölte meg, amely a területi módosítást követően 3.227 férohelyre módosul.

A 26120|0. (VI.18.) önkormányzati rendelet további módosításáľa vonatkozó javaslatok, melyek hatźúyba
lépésének javasolt időpontj a 20 I 4. március 1 6. napj a az a|ábbiak.

Javaslat a Fővarosi onkormányzat Péteríy Sándor utcai Kórhaz - Rendelőintézet és Baleseti Központ,
valamint a Semmelweis Egletem Józsefváros területén taldlható egészségďigli intézményeiben siirgősségi
b e t e ge I lótdst igé nyb e v ev ő k ke dv ez mé nye b ev e z e t é s ére.

A Fővárosi ÖnkoľmányzatPéterÍy Sándor utcaiKőrház - Rendelőintézet és Baleseti Központ Budapest VIII.
keľ. Fiumei tft |7. sz. a|atti telephelye sürgősségi betegelláüást is végez. Az odaéľkező süľgősségi elláüást
igénylők esetében több esetben előfordult, hogy a paľkoló ellenőrök a jogszabźiynak megfelelően pótdíjat
szabtak ki éľvényes parkolójegy hiányában. Tapasztalatunk szerint ugyanakkor a sürgősségi esetekben nem
vźrhatő el az ügyfelektől, hogy a paľkolójegy-vétellel esetleg az e||átásra szoruló be|yzetét rontsák. Azonban,
sem a ftívárosi, sem a helyi önkoľmányzati rendelet nem taľta|maz o|yan rendelkezéseket, melyek fennállása
esetén azi|yen esetekben történő pőtdijazás törlésére.

A fenti pľoblémák megoldása érdekében javaslom, hogy a süľgősségi betegellátĺás keretében igénybe vevőket
szźů|itő jármíj, az ellrźttźs soľán, parkolási díj meg nem fizetése miatt kiszabott parkolási pótdíj annak
kézhez:léte|ét követő 5 napon belül, az ambuláns lap bemutaüásźú és az igénybe vett parkolási időre eső
parkolási díj utólagos megfizetését követően töľlésre kerüljön.

A fentiek a|apján a kerületi önkormányzati rendelet egy új 6/8. $-al és új - Fővárosi onkormányzatPéterfy
Sándor utcai Kórhaz - Rende|őintézet és Baleseti Központ, valamint a Semmelweis Egyetem Józsefuáros
teriiletén ta|źůhatő egészségĹigyi iĺltézményeiben sürgősségi betegellátást igénybe vevők kedvezménye _
címmel egésztil ki.

Javaslat a lakossógi várakozósi hozzój órulós díj lĺedvezmény bővítésére

A26/2010. ryI.l8.) önkoľmányzati rendelet 2. $ a ,,Lakossági várakozÁsihozzźĘárulás díjkedvezménye', cim
a|atttarta|mazrende|kezéseket a kedvezményben részesülők körére. Javasolt a 2. $ (l) bekezdés módosítása
ö'sszhangban a Főv. Kgy. rendelet 10. $ (1) bekezdés b) pontjában foglaltakkal, me|ynek elfogadásával bőviil
a lakossági válrakozásihozzáĄátru|ásra jogosultak köre az a|źtbbiak szerint:

,,2. $ (l) A lakossági várakozźsihozzáĄáru|áls díjkedvezményre:
a) a Budapest Főváros VItr. keľületifizetó várakozási övezet teľületén állandó bejelentett lakóhellyel

rendelkező magánszemély jogosult,



b) a munkáltatőtô|kizárőIagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben-taľtott, vagy
|izingelą vagy tartósan bérelt személygépkocsira, ha az a) pontban megjelö|t gépjĺármÍĺre lakossági
váľakozási hozzź$źru|źtssal nem rendelkezik.''

Javaslat avđrosrendészeti behajaźsi-vórąkozósi hozzdjóľulas bevezetésére

A Főv. Kgy. rendelet legutóbbi módosításáva|,20|4. március 16. napján történő hatźiyba lépésével beveze-
tésre kerül a Vĺárosľendészeti behajtási-vźrakozásihozzÁjárulás jogintézménye. A Főv. Kgy. rendelet 40. $-a
szerint a kerületi önkoľmányzatok a hozz,ájáru|ás kiadásának szabéiyait saját rendeletiikben szabźiyozzźlk.
A Józsefuĺárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat javaslata a26/2010 ryr.l8.) önkormányzati ľendelet módosĹ
tźisa a Józsefuáros közbiztonságának, kĺizrendjének, köztisztaságának ellenőrzésében, fenntartĺĺsában, a vá-
ľos-és intézménymÍĺködtetésben részt vevő szervezetek és szeľvek gépjárműveinek dij ťlzetés nélkül történő
v ár akozźsának bevezetésével.

Mindezek a|ap1źn az önkormányzati rendelet egy új, 2/B. $-al egészül ki. Javaslaą hogy kérelemre városľen-
dészeti behajtĺísĹvá r akozási hozzźĄtru|ásra j ogosult lenne :

a) a BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitányság,
b) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgráľmesteri Hivatal,
c) a Józsefi'áros i Közterület-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálat,
d) a Józsefuárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesület,
e) a Józsefu árosi Parkolás-Ĺizemeltetési Szolgálat.

fV. Diintés tartalmának ismeľtetése - V. A diintés célja, pénzĺigyi hatĺĺsa

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján dönt a Józsefuáros kőzigazgatási területén a
járművel történő váľakozás kiegészitő, helyi szabályozásáró| sző|ő 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról, elfogadja aze|oterjesztés mellékletétképező önkormányzati rendelet teĺvezetet.

Az önkormźnyzati rendelet elfogadásáva| a Fővárosi onkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórhríz -
Rendelőintézet és Baleseti Központ, valamint a Semmelweis Egyetem Józsefuĺáľos területén ta|á|hatő
egészségügyi intézményeiben süľgősségi betegel|átast igénybe vevők kedvezménye bevezetése évente
várhatóan. 20 db esetben fog előfordu|ni. A Képviselő.testiilet 2013. július 17-ihatározatźtban 3.283 db |ij
ťlzető férőhely kialakítását jelölte meg, melyb ő| 3 .227 db férőhely rea|izźiődik. Tekintettel ana, hogy az űj
ťlzető férőhelyek olyan területeken kerülnek kialakításrą melyek foľgalmasabbak, kihasználtságuk nagyobb,
ezért az intézmény á|ta|tervezeľt bevételek alakulását kedvezően befolyásolja.

A fentiekre tekintettel a Józsefuárosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgálat költségvetésében tęrvezett bevételekkel
szemben bruttó 18.000 e Ft paľkolási bevétel kiesés várhatő, amely összeggel az Önkormányzat költségvetési
e|őirźnyzatźú törölni kell. Ebből a beflzetendő áfa (dologi kiadási e|óirálnyzat)3.827 eFt. Az új dijfizető
övezetek április 15-i indítása következtében a kiadási dologi e|őlĺźnyzaton 1.800 e Ft megtakarítás,melyek a
parkoló-automaták karbantarhása,iizemanyagköltség, hő papír, is várható. osszességében a bevételi kiesés
miatt az onkormányzat költségvetésében |2.373,0 e Ft kiadási e|oirźnyzat törlése sziikséges, me|ynek
fedezetéiil a mÍĺködési általános tartalékot javaslom megjelölni.

Tźjékoztatom a Képviselő-testĺiletet, hogy amennyiben a lakossági várakozásihozzźĄáru|ás kedvezményének
díjtétele törlése kerĹil, akkor az éves szinten 24.000,0 e Ft bevételt kiesést jelent.

v. JogszabáIyi köľnyezet

A Képviselő-testtilet dĺintése a Magyaľorszźęhe|yi önkormányzatairő| sző|ő 201|. évi CLXXXIX. törvény
23. $ (5) bekezdés 3. pont, a42. $ 1. pontjában foglaltakon alapul.

Fentiek a|apjźn kérem aza|źtbbihatározati javaslat és önkormányzati rendelet módosításanak elfogadását.

HATÁRoZATI JAVASLÄT

A Képvĺselő-testület ligy dönt' hogy

I. a27/20|4. (II.I2.) szźtmű képviselő-testĺileti hatźrozat2. pontja szerinti határidőt 20|4. málrcius 1. napjá-
rő| 20| 4. április 1 5 . napjára módosítj a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 14. ápri|is l 5.



2. ahatźrozat 1. pontjában foglaltak miattazonkormányzatkiađźs l1107-0l cím műk<jdési cél és általános
taľtalékon belül az általános tartalék _köte|ezo feladat _ e|óirányzatát és azonkormányzatbevéte| 11108.
02 cím működési cé|ú támogatások ál|amháztartźson belülről - az elvonások és befizetések - előirányzatźú
_ kötelező feladat - 12.373,0 e Ft-tal tör|i, ezze| a kerületen belüli duplazódás összege 193.940,0 e Ft-ľól
I8|.567,0 e Ft-ra csökken.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. február 28.

3. ahatźtrozat1.pontjábanfoglaltakmiattaJózsefuáľosiParkolás-üzemeltetésiSzo|gálatbevétel30l05cím
míĺköđési bevételek _ kötelező feladat - e|őirányzatát 18.000,0 e Ft-tal törli, a kiadás egyéb működési
célú kiadásokon belü| az elvonások és beťlzetések _ kötelez(5 fe|adat _ e|őirányzatát 72.373,0 e Ft-tal, a
dologi kiadások - kötelező feladat - e|őirányzatált 5.6f7 ,0 e Ft-tal törli.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. februźr 28.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźtrozat 2. pontjźban foglaltakat az önkormźnyzat költségvetésének
következő módosítĺásánál vegye ťlgyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a20|4. évi költségvetésről szóló önkormátnyzati rendelet következő módosítása

5. felkéri a polgármesteľt, hogy vizsgá|ja fe|Ĺil a Józsefuáros közigazgatźtsi területén a jĺármíĺvel történő
várakozźs kiegészítő, helyi szabá|yozásźről sző|ó 26/2010. (VI.18.) <inkoľmányzati ľendelet lakossági
várakozásihozzájáru|ás költségeit szabáiyoző rendelkezéseket, és azok módositásfua_tervezetten 2015.
január l-jei hatályba lépéssel - készítsen javaslatot a Képviselő-testiilet 2014. november havi ülésére.

Felelős: po|gármester
Hataľidő: a Képviselő-testĺilet 2014. november havi ülése

Budapest, 20|4. februźtr 2l.
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Budapest Főváros VIII. kerii|et Józsefváľosi onkoľmányzat Képvĺselő-testiiletének
.....l 20| 4.(. .. . ...) łin koľ mány zati ľendelete

Jĺózsefváľos kĺjzigazgatási terĺi|etén a jáľművel tłirténő váłrakozás kĺegészítő' helyi szabályozősárő| sző|ől

26 120|0. (vI. 1 8.) önko rmányzati ľendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testiilete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredetijoga|kotói hataskörében, a Budapest Főváľos Közgyulésének a Budapest
főváros kozigazgattlsi teľületén a járművel várakozás rendjének egységes kialakítasáról, avźtrakozźs dijáról és
azuzemképtelen járművek tĺĺrolásának szabályozásárő| szo|ő 3012010. (u. 4.) Főv. Kgy. rendelet l0. $ (5)
bekezdésében, 1l. $ (4) bekezdésében, a 13. $ (f)bekezdésben és 40. $-ban kapott fe|hata|mazás alapján a
következőket rendeli el:

1. s A Józsefuáľos közigazgatźlsi területén a jrármiĺvel töľténő várakozás kiegészítő, helyi szabá|yozásźrő|
sző|ő 2612010. (VI.l8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l/A. $-a helyébe a következő
rendelkezés Iép:

,, l /A. $ E rendelet a|ka|mazásában
sétáló övezet: olyan önkormányzati kezelésiĺ közteľület, ahol kiépített jĺáľműbe|éptető rendszeľ szabá|yozza a
bejutást és melyre gépjáľmíĺvel a külön jogszabály szerinti közuti jelzések alapján behajtani csak külön
engedéllyel lehet.''

2. s A Rendelet 2. $ (1) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,2. $ (1) A lakossági várakozásihozzź!źra|źs - kérelemre _ annak a lakosnak adható, aki
a) a Budapest Főváros VIII. kerületi fizető várakozási övezet terĹiletén állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkezik,.
b) a munkáltatótól kizźtrő|agos hasznźůatba kapott egy darab, a munkáltatő źńta| üzembentartott, vagy
|ízinge|t, vagy tartósan bérelt személygépkocsira, ha az a) pontban megielölt gépjárműľe lakossági
várakozási hozzáĘfuu|źtssal nem ľendelkezik.''

3. s A Rendelet a következő rij címme| ést1jflB. $-al egésztil ki:

,,Váľosľendészeti behajtásĹváľako zási hozzárjáľulás

2/B. $(1) A váľosrendészeti behajtźsi-várakozźsihozzäjźtulás - kérelemľe -
a) a BRFK VIII. kerületi Rendőľkapitĺányság,
b) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polglármesteri Hivatal,
c) a Józsefu árosi Közterület-feliigyelet és VárosĹizemeltetési Szolgálat
d)a Józsefuárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesiilet,
e) a Józsefu áľosi Paľkolás-iizemeltetési Szolgálat

üzemeltetésében, hasnlźiatában á||ő, megkülönböaető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt
személygépkocsikrą valamint 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem ha|adó
tehergépkocsikľa adható.

(2) 
^ 

városrendészeti behajtÁsi-várakozási hozzá$árulás a várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam
korlátozás nélküli vźrakozásra' valamint a sétáló övezetekbe való behajtásra jogosít.

(3) A városrendészeti behajtásĹváľakozási hozzź$áru|ása a kiadás napjátó| a kiadás évét követő évjanuáľ 31.
ig éľvényes.''

4. s A Rendelet 3. $-a helyébe a következő rende|kezés lép:

,,3. $ A gazđá|kodői vźrakozźsi hozzájá.ľulás díjkedvezménye az adott parkolási övezetben mindenkor
érvényespaľkolásiőradíjraszźtmitottanS0%-osméÍtéku.,,

5. s A Rendelet 4. $-a helyébe a következo rende|kezés lép:

,,4. $ A lakossági vźrakozźsihozzź$áru|źs, a gazdźůkodóivárakozásihozzá$áru|ás, az egészségügyivźrakozási
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hozzź$źru|ás, a városrendészeti behajtrásĹvárakoási hozzájźru|ás és a külön jogszabályban meghatźrozott
egyéb hozzáĄáĺu|ások kiadásáľól jelen rendelet a|apjźn a po|gáľmester dönt. Amennyiben a kérelem nem felel
meg a rendelet előíľásainalq az elutasításról a polgármester dcint. A polgármesteri dö'ntés ellen fellebbezéssel a
Képviselő-testtilethez lehet forduĺni.''

6. s(1)A Rendelęt 5. $-a követkęző (3a) bekezdéssel egészüI ki:

,,(3a) A kéľelem benyújtlásakor kiadott lakossági várakozási hozzźýźtru|źtst a jogszabá|yban előíľt adó.és
parkolási dij tartozás esetén vissza kell vonni' és az, atartozźts fennállásáig nem adható ki.''

(2) A Rendelet 5. $ (7) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(7) A hozzáĄáru|ás kiadásáró| a hozzájárulást igazolő HoZZ^JÁnurÁs kerĹil kiállításra. A matricźú a
gépjáľmű első szélvédő üvege mö'gött, kíviilľől jól láthatő he|yen és olvasható módon kell elhelyezni.''

7. s A Rendelet 6. $ (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Amennyiben a hozzáĄára|źlssa| ľendelkezó gépjármiĺvet a tulajdonosa év közben elidegeníti, matľicát
vissza kell szolgáltatni, vagy az e|idegenítésről írásban nyilatkozni kell.

(4) Amennyiben a hozzźĄátnilátssal rendelkezó gépjźrmű üzemben tartó személyében év közben váitozźs
következik be, vagy a gépjáľművet a foľgalomból kivonjźtk,vagy azuzembeĺ taľtó lakóhelye, gazdálkodó
esetében a jogosultságot jelentő címe az adott vráľakozźsi övezeten kíviilre kerĺil, úgy 15 napon belül azt a
hozzźĄźrulást kiadónak íľásban jelezni kell.

(5) Amennyiben a hozzź|źtru|źtssal rendelkező gépjźrmuvet az tizemben taĺtôja év k<jzben lecseľéli' amatricźú
vissza kell szolgáltatni(a járműre kiadott engedély hatźiyátt veszti), vagy írásban nyilatkozni kell annak
e|tźlvo|itźsáről, és amennyiben jelen rendelet szerinti feltételeknek az iĄ gépjármĹĺ megfe|el az í$ vźrakozźsi
hozzáj áru|źts kiadható.''

8. s A Rendelet 6/A. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,6/A. $ A várakozźlsi hozzájárulások költségtérítései a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szo|gźůat, a sétá|ő

övezetbe töľténő behajtási hozzźtjźra|átsok ellenében fizetett díj a Józsefuáros Közterület-felügyelet és
Váľosüzemeltetési Szolgálat bevételei.''

9. s A Rendelet a kövętkező új címmel és új 6/8. $-al egészül ki:

,,A Főváľosi onkoľmányzatPétert Sándoľ Utcai Kóľház-Rendelőintézetés Ba|eseti Ktizpont, va|amint
a Semmelweis Egyetem Józsefváľos teľĺiletén található egészségĺĺgyi inÚézményeinek süľgősségi

betegellátását igénybe vevők kedvezménye

ó/B. $ Ha a Fővárosi Önkoľmźnyzat PéteĄ Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Budapest VIII. ker. Fiumei űt 17. sz. alatti telepheýét,, valamint a Semmelweis Egyetem Józsefuáľos teľiiletén
talrźůhatő egészségügyi intézményeit sürgősségi betege||źltás keretében igénybe vevőket szźů|itő jźrmu, az
ellátĺásuk során, parkolási díj meg nem ťlzetése miatt kiszabott parkolási pótdíj annak kiszabását követő 5

napon be|ii|, az ambuláns lap bemutatását és az igénybe vett parkolási időľe eső parkolási díj utólagos
megfizetését követően törlésre keľül. Az igénybe veff paľkolási időt az ambu|áns lap felvételi és elbocsájtási
ideje alapján kerĺil meghatźrozäsra. A pőtdijazźlsi esemény irataihoz az ambu|źns lap másolatat mellékelni
kell."

10. s ( 1) Ez a rende|et a (2) bekezdésben foglalt kivéte|lel f0|4. március 16-án |ép haŁályba.

(2) A Rendelet 1. me|léklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép, mely 2014. április 15-én lép hatá|yba.

Budapest,2014.

Rimán Edina
jegyzo

dľ. Kocsis Máté
polgármester



...,.'./2 0 I 4. (....) önkormányzati rendelet
l. melléklete

Váľakozásĺ iivezetek díjtételek szerinti felsoľolása

2. díjtételű teľĺĺletek

A Rákóczi út _ József körút - Üll0ĺ ĺt _ Kálvin tér _ Múzeum körút źůta]' határo|t teriilet, beleéľtve ahatáro|ő
utakat és tereket.

4. díjtételű teľĺiletek

A Rákóczi út _ Baross tér _ Kerepesi út _ Lóvásér utca - Mosonyi utca _ Festetics György utca - Fiumei út _
Teleki Lász|ő tér _ Népszínhźa utca - Nagy Fuvaros utca _ Máýás tér _ Koszorú utca - Baross utca _
Szigony utca - Üu0i ĺt - József körút által hatarolt terület, beleértve - a József körút kivételével a hatáľoló
utakat és tereket valamint a Lóvásár utca.

5. díjtételĺĺ teľületek

A Teleki Lász|ő tér - Népszínházutca- Nagy Fuvaros utca - Mátyás tér - Koszorú utca - Baross utca - Szigony
utca-Üllőiút-KorányiSĺándorutca-Illésutca-Csobáncutca-Kálváriautca-Kőrisutca-DiószegiSámuel
utca - Szeszgyát utca - Visi Imre utca - Orcry ťlt - Baross utca által hatrárolt terület, beleértve - a Teleki Lász|ő
téľ, a Népszinhtn utca, a Nagy Fuvaros utca, a Mátyás tér, a Koszorú utca, a Baross utca, a Szigony utca,
Kőris utca kivételével - ahatáĺo|ő utakat és tereket.

Y ár akozási tivezetek id ő ta ľtam kor|átozás szeľĺnti fels o ľo lá s a

3 óľás maxĺmális várakozási idejű teľĺĺletek

VIII. keľiilet:
A Kálvin téľ-Ü[ői út-Kisfaludy utca - Harminckettesek teľe-Baross utca-Hoľváth Mihály tér - Német utca-
József utca - Víg utca-Csokonai utca-Rĺákóczi út - Múzeum körút áita|határo|tterület, beleéľtve ahatfuo|ő
utakat és tereket.

4 óľás maximális váľakozási idejű teľületek

A Rákóczi út - Baross tér - Kerepesi út - Lóvásár utca - Mosonyi utca - Festetics György utca - Fiumei út -
orczy út - Visi Imre utca _ Szeszgyár utca - Diószegi Sámuel utca _ Kőris utca _ Kálvária utca _ Csobĺánc
utca _ Illés utca _ Korányi Sándor utca - Üll0i ĺt - Kisfaludy utca - Harminckettesek tere - Baross utca -

Horváth Mihály tér - Német utca - József utca - Víg utca -Csokonai utca źůta| hatáľolt terület, beleéľtve - a
Kisfaludy utca, a Harminckettesek tere, a Baross utca, a Horváth Mihály téľ, a Német utca, a József utca, a
Víg utcą a Csokonai utca és a Kőris utca kivételével - a hatĺároló utakat és tereket, valamint a Lóvásrár utca.



Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefváľosi
o n ko ľmán y zat Képvlseló-testĺi |etének

Józsefvá ľos közigazgatátsi te ľĺileté n a j á rm űvel
ttirténő várakozás kĺegészítő' helý

szabá|y ozálsáľól szóló 2 6 l 2010. (vI. 1 8.)
önkoľmánvzati ľendelete

1/A. $ E ľendelet a|ka|mazÁsźbaĺ
sétá|ó övezet: olyan önkoľmányzati kezelésű
közteľiilet, ahol kiépített beengedő rendszeľ
szabźiyozza a bejuŁást és melyre gépjármĺĺvel a
külön jogszabály szeľinti köZuti jelzések alapjétn
behajtani csak külön engedéllyel lehet.

2. s (l) A lakossági várakozźsi hozzź!źtru|és
díjkedvezményre a Budapest Főváros VIII.
kerületi ťlzeto váĺakozási övezet terĹiletén
lakóhellyel rendelkező j ogosult.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi
Önko ľmányzat Képviselő-testĺiletének

Józsefváľos közigazgatás i teľiĺletén a j á rm űvel
tiĺľténő várakozás kiegészítő' helyi

szabá|yozásáról szóIó
26120|0. (W.18.) önkoľmányzati ľendelet

módosításáľóI

A Rendelet |/A. $-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,1/A. $ E rendelet alkalmazásában
sétálóövezet: olyan önkoľmányzati kezelésĺĺ
köztertilet, ahol kiépített járműbeléptető rendszer
szabźůyozza a bejutást és melyre gépjárművel a
külön jogszabály szerinti közúti jelzések alapján
behajtani csak ktilö'n engedéllyel |ehet.''

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése helyébe a
következő rende|kezés lép:

,,2. $ (l) A lakossági várakozási hozzź$áru|źs _
kéľelemre - annak a lakosnak adható, aki

a) a Budapest Főváros VIII. kerületi ťlzetó
várakozási öv ezet területén źi|andő bej elentett
lakóhellyel rendelkezit.
b) a munkä|tatőtő| kizárólagos hasznźůatba
kapott egy darab, a munkáltató źL|ta| üzemben
tartott, vagy lizingelt, vagy taľtósan béľelt
személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt
gépjárműre lakossági vźrakozäsi
hozzź!áru|źlssal nem rendelkezik.''

A Rendelet a következő új címmel és új 2/B. $-al
egészül ki:

,,Váľosrendészeti behajtásĹváľakozási
hozzájáłra|ás

2/B. $ (1) A városrendészeti behajtĺásĹvĺĺrakozási
hozzájźtru|tts - kérelemľe -
a) a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság,
b) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatal,
c) a Józsefuárosi Közteriilet-felügyelet és
Viáľo süzeme ltetés i Szollgźlat,
d) a Józsefuárosi Közbiztonsági Polgárőrség és

Katasztrófavédelmi onkéntes Tiizo|tő Egyesület,
e) a Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat
üzemeltetésében, hasznáiatában á||ő,
megküIönbĺiztetó fény- és hangjelzéssel fel nem
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3. s A gazdálkodói várakoaĺsi hozzźĄźtru|ás
díj kedvezm énye 50%o-os méľtékű.

4. $ A lakossági várakozási hozzź$árulás, a
gazdálkodói vźrakozási hozzź$źm|źs? az
egészségügyi várakozási hoz-zájám|źts, és a külön
jogszabályban meghatarozott egyéb
hozzź!árulrátsok kiadásaról jelen rendelet a|apján a
polgármester dönt. Amennyiben a kéľelem nem
felel meg a rendelet előírásainak, az e|utasításról
a polgáľmesteľ dĺjnt. A polgáľmesteri dö,ntés

ellen fellebbezéssel a Képviselő-testiilethez lehet
foľdulni.

5. s (7) A matricát a gépjfumti első szélvédő
iivege mögött, kívĺilről jól látható helyen és
olvasható módon kell elhelvezni.

szerelt személygépkocsikĺa, valamint 3500
kilogľamm megengedett legnagyobb össztömeget
meg nem haladó tehergépkocsikra adható.

(f) A viĺrosrendészeti behajtási-várakozási
hozzźýáru|ás a vźtrakozÁsi övezetekben díjfizetés
és időtartam koľlátozás nélküli vtrakozásra,
valamint a sétáló övezetekbe való behajtĺásra
jogosít.

(3) A váľosrendészeti behajtásĹvárakozási
hozzźĄźru|ása a kiadás napjától a kiadás évét
követő év január 3l-ig érvényes.''

A Rendelet 3. $-a helyébe a következő
ľendelkezés lép:

,,3. $ A gazdálkodói várakozźsi hozzźljźtru|ás
díjkedvezménye az adott parkolási övezetben
mindenkor érvényes parkolási óradíjra számítottan
5O%-os méľtékű.''

A Rendelet 4. $-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,4. $ A lakossági várakozási hozzájĺáľulás, a
gazdálkodói várakozási hozzź|áĺu|ás, az
egészségiigyi várakozási hozzźĄźtu|źą a
városľendés zeti behajtási-várakozás i hozzźĄáru|ás
és a külön jogszabályban meghatáľozott egyéb
hozzźýáru|ások kiadásáról jelen rendelet a|apjátn a
polgáľmester dönt. Amennyiben a kérelem nem
felel meg a rendelet előírásainak, az elutasításľól a
polgármester dönt. A polgáľmesteri döntés ellen
fellebbezéssel a Képviselő-testiilethez |ehet
fordulni."

A Rendelet 5. $-a a következő (3a) bekezdéssel
egésziil ki:

,,(3a) A kéľelem benyújtásakor kiadott lakossági
váĺakozási hozzźýáru|ást a jogszabályban előíľt
adó.és parkolási dij tartozás esetén vissza kel|
vonni, és az, a tartozás fennállásáig nem adható
ki."

A Rendelet 5. $ (7) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(7) A hozzź$trulźls kiadásáró| a hozzźjźtrulźst
igazo|ő HoZZ^JÁRUlÁs terul kiállításľa. A
matricát a gépjźrmĺťi első szélvédő üvege mög<itt,

kívülľől jól láthatő helyen és olvasható módon kell
elhelyezni."

A Rendelet 6. $ (3)-(5) bekezdése helyébe a
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következő rendelkezés lép:

,,(3) Amennyiben a hozzájźtulással rendelkező
gépjárművet a tulajdonosa év kĺizben elidegeníti,
matricát vissza kell szolgáltatni, vagy az
elidesenítésről írásban nvilatkozni kell.

(4) Amennyiben a hozzá|źtu|źssa| ľendelkező
gépjáľmű üzemben taľtó személyében év közben
vźitozás következik be, vagy a gépjárművet a
forgalomból kivonják' vagy az üzemben taľtó
lakóhelye, gazdálkodó esetében a jogosultságot
je|entő címe az adott várakozási övezeten kívülre
kerül, ligy 15 napon belüI azt a hozzźĄáĺu|ást
kiadónak írásban jelezni kell.

(5) Amennyiben a hozzájárulással rendelkező
gépjármllvet az tizemben tartója év közben
lecseréli, a matľicát vissza kell szolgáltatni (a
jáľműľe kiadott engedély hatáiyźtt veszti), vagy
írásban nyilatkozni kell annak eltávolításáról, és
amennyiben jelen rendelet szerinti feltételeknek az
új gépjármĹĺ megfelel az új vátrakoztsi
hozzź$árulrźs kiadható.''

A Rendelet 6lA. $-a helyébe a következő
ľendelkezés lép:

,,6lA. $Avźrakozásihozzź$áru|ások
költségtérítései a Józsefuárosi Paľkolás-
iizemeltetési Szo|gźůat, a sétá|ó övezetbe történő
behajtási hozzá!źlľu|źsok ellenében ťĺzetett dij a
Józsefuáľos Köĺeriilet-felĺigyelet és
Viíľosüzemeltetési Szolgálat bevételei.''

A Rendelet a következő új címmel és új 6/8. $-al
egésziil ki:

,oA Főváľosi Onkoľm á ny zat P éterfy Sándoľ
Utcai Kóľhĺĺz - Rende|tjintézet és Baleseti
Kiizpont, valamint a Semmelweĺs Egyetem

Józsefváľos teľĺi|etén található egészségügyi
intézményeĺnek sĺĺľgősségi betegel|őłtását

igénybe vevők kedvezménye

6lB.. $ Ha a Fővárosi onkormányzat Péterfy
Sándor utcai Kőrház - Rendelőintézet és Baleseti
Központ Budapest VIII. ker. Fiumei iÍ |7. sz.
a|atti telephelyét, valamint a Semmelweis
Egyetem Józsefuáros teriiletén tallźihatő

ll látás

6. s (3) Amennyiben a hozzáĘźtulással
rendelkező gépjĺáľmiĺvet a tulajdonosa év közben
elidegeníti, a matricát vissza kell szolgáltatni,
vagy ínásban nyilatkozni kell annak
elĺávolításáról.

(4) Amennyiben a bozzź|źru|ással rendelkező
gépjármű iizemben tartó személyében év közben
vźůtozás következik be, vagy a gépjármÍĺvet a
forgalomból kivonják, vaw az üzemben taľtó
lakóhelye, gazdálkodó esetében a jogosultságot
jelentő cime az adott várakozźtsi óvezeten kíviilre
kerül, ttgy 15 napon belül a hozzź$źru|źst
kiadónak a matricźtt v i ss za ke l l szol gáltatni.

(5) Amennyiben a hozzźýźtru|ással rendelkező
gépjźtrĺľlíÍvet az üzemben tartőja év közben
elcseréli, amatricát vissza kell szolgáltatni, vagy
írĺásban nyilatkozni kell annak eltavolításáľól, és
amennyiben jelen rendelet szerinti feltételeknek
megfelel az új gépjáľmiĺre a vźrakozási
bozzájźtra|źts ki adható.

6IA. s A sétáló övezetbe töľténő behajtási
hozzájáru|ások ellenében ťlzetett díjak a
Józsefuáros Közterĺilet-feliigyelet és
Viárosiizemeltetési Szolgálat bevételei.



keretében igénybe vevőket szźů|ítő jármii, az
ellátásuk során, parkolrási díj meg nem fizetése
miatt kiszabott paľkolási pótdfi annak kiszabását
követő 5 napon belül, az ambuláns lap
bemutatását és azigénybe vett parkolási időre eső
parkolási díj tltólagos megfizetését kiivetően
törlésľe kerül. Az igénybe vett parkolási időt az
ambuláns lap felvételi és elbocsájĺási ideje alapjźtn
kertil meghatĺľozásra. A pőtdíjaztsi esemény
irataihoz az ambu|áns lap másolatát mellékelni
kell.'


