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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Hatát ozati jav as|at a bizottsáE szźmźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
meglźrgya|ását.
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Képviselő-testĺiletnek az e|őte1esnés

Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testület e számár a

TIsZTELT Knpvrsnr,ó.TEsTÜLET !

I. Tényállás és döntés taľtalmának ľész|etes ismeľtetése

A Józsefuárosközigazgatátsi terĺiletén a járművel történő várakozáts kiegészítő, helyi szabá|yozásźrő|
sző|ő 2612010. (VI.18.) önkormányzati ľendelet hatźrozza meg az onkormányzat közigazgatási
területén ta|źůhatő valamennyi kerületi önkormányzati tulajdonű várakozźts céljára igénybe vett
közterületľe (várakozási övezetľe) vonatkozó szabályokat.

Az önkormányzati rendelet szerint a várakozálsi hozzájárulás díjkedvezménye lehet lakossági,
intézményi, gazdźikodői. A lakosságivźlrakozźsihozzájźttu|ás időtaľtam nélküli vfuakozásrajogosít.
A ľendelet 2. $-a a|apján: lakossági váltakozási hozzáĄáru|źls _ kérelemre _ annak a lakosnak adható,

aki
a) a Budapest Főváros VIII. kerüIet tertiletén a 30l20I0. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete
szerinti vfuakozäsi övezetben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b) a munkáltatótól kiárólagos haszná|atba kapott egy darab, a munkáltatő źLlta| üzembentaľtott,vagy
|izinge|t, vagy taľtósan bérelt szemé|ygépkocsira, ha az a) pontban megielölt gépjrármiĺre lakossági
várakozásihozzá!átru|átssalnemrendelkezik.



A bozzájźrulás kiadása iránti kéľelmet a Jőzsefvárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálatnál kell
benýjtani. HozzźĘáru|ttsta az a kéľelmező jogosult, aki a gépjáľmű adó fizetési kö'telezettségének

eleget tett, illetve a hatályos ľendelkezések szerint' aki befizette ahozzźĄáľu|éstigazoló matrica 3.000,-
Ft költségét.
Ahozzáljárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év januáľ 3l-ig érvényes.

Annak érdekében, hogy az ingyenes lakossági várakozási hozzźĄźlru|źts ténylegesen ingyenes legyen
javaslom a 3.000 Ft költségtérítésének megszüntetését 2015. január l-jétől' és javaslom a
hozzájáru|ások éľvényességének határidejét február 28. napjára módosítani. Egyuttal javaslom
matricákra vonatkozó rendelkezések hatályon kívĺil helyezését, tekintette|, hory a hozzź|źru|äsok
kiadás, nyi|vántaľtása elektľonikus rendszerben történik a Józsefuárosi Parkolás-tizemeltetési
Szolgálatnál.

u. A beteľjesztés indoka

A rendelet módosításról a Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő20|1. évi CLXXXIX. törvény
42. s I. pontja alapján a Képviselő-testĺilet döntése szükséges.

m. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja: a lakosság teljesen ingyenesen paľkolhasson a kerületen. A Józsefuárosi Paľkolás-
üzemeltetési Szolgálat adatai szerint évente 8200.8500 db lakossági vźrakozźlsi hozzź$áru|ás iľánti
kéľelem kerĹil benyujtásra és elbírálásra, a költségtérítésből befolyó bevétel 24.600,0 e Ft _ 25.500,0 e

Ft. Az önkormányzati rendelet módosításának hatĺályba lépésének javasolt időpontja 2015. januźlr |.
napjąmely alapján 2015. évtől az onkormányzatnakbevétel kiesése várható.

Iv. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

A Képviselő-testület döntése a Mötv.42. $ 1. pontján alapul.

Fentiek alapjźn kérem az a|ábbihatározatijavaslat és előterjesztés mellékletét képező önkoľmányzati
rendelet elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testi'ilet úgy dönt, hogy

felkéri a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőjźtt, hogy a Józsefuáros kozigazgatźsi
teľületén a jáľmiĺvel történő vźrakozás kiegészitő, helyi szabá|yozźsźtrő| szól'ő 2612010. (VI.l8.)
önkoľmányzati rendelet módosítĺásáról a lakosság megfelelő módon és hatráridőben történő tájékoztatás
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat
Határidő: 20L4. december 04.

Budapest, 2014. november 25.

Tö'rvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľos onkoľmányzat
Képviselő-testĺiletének

....12014. (XII. ....) iinkoľmányzati ľendelete

a Józsefváľos kiizĺgazgatási teľĺiletén a jáľművel ttiľténő váľakozás kĺegészítő' helyi
szabá|yozásáľól szóló 26l20t0. (W.18.) iinkoľmányzati rendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az A|aptörvény 32.
cikt (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljĺáľvą Budapest főváros kozigazgatźlsiterületén
a járművel vźrakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás dijáről' és az lizemképtelen
jármiĺvek tárolásának szabźúyozásáró| sző|ő 30/f0|0. (vI. 4.) Főv. Kgy. rendelet l0. $ (5)
bekezdésében, 11. $ (4) bekezdésében és a 13. $ (2) bekezdésben foglalt fę|hata|mazás alapján a
következőket rendeli el:

1. s (1) A Józsefuáros közigazgatźtsi területén a jráľművel töľténő várakozás kiegészítő, helyi
szabáiyozásźről szőlő 26/2010. (VI.18.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. $-a a
következő (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) A lakossági váľakozási honájźru|źts a kiadás napjától a kiadás évét követő év február 28-ig
érvényes.

(2) A Rendelet 2. $-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) Adott évben a lakossági váľakozási hozzt!źru|ás kiadása ingyenes.''

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

,,(6) A hozzź$źľ:uláts kiadását ahozz{i,źtulrást kiadó elektronikus ľendszeľben rögzíti.,'

3. $ A Rendelet 5. $ (8) bekezdése helyébe a követő rendelkezés lép:

,,(8) A rendeletben mepllatározotthozzáĄźrulások kiadásĺának költségtérítése 3.000,- forint a 2.$ (4)
bekezdésében foglaltak kivételével.''

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

,,(3) Amennyiben a hozzź|árúźlssal rendelkezó gépjźrmiĺvet a tulajdonosa év közben elidegeníti, azt
köteles ahozzźtjźmlást kiadónak az e|idegenitésrő| szóló írásbeli nyilatkozatta| bejelenteni.''|

5. s (1) Ez arende|et_ (f) bekezdésben foglalt kivétellel _20|4. decembeľ 10. napján lép hatalyba.

(2) Ezen rendelet 1 . $ (2) bekezdése 2015 . január l-én lép hatźůyba.

(3) Hatźiyáft veszti a Rendelet 5. $ (2) bekezdés e) pontja, az 5' $ (7) bekezdése, a 6. $ (l)-(2)
bekezdése, a 6. $ (5) bekezdése.

(4) E rendeletahatźůyba lépést követő napon hatáiyáúveszti.

Danada-Rimán Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgármester



Indokolás a Józsefuáľos közigazgatási teľületén a jáľművel tiiľténő várakozás kiegészítő' helyi
szabályozásáróisző,.ilLő2612010. (vI.18.) önkormányzati ľende|et módosításához

1.$-hoz

A lakossági váľakozási hozzźtjźlru|ások érvényességi időtartamátra vonatkozó ľendelkezéseket
tarta|maz, melyet eddig a Rendelet nem szabályozott. Továbbá a lakossági vźtrakozátsi hozzá$źtru|ás

ingyenességét állapítj a meg.

2.ýhoz

A kiadott hozzźĄźlru|źtsok rögzítésének, nyilvántartásának szabá|yaittarta|mazza.

3.$-hoz

A különböző vźrakozźtsi hozzźĄźnu|ások költségtérítése egységes 3.000 Ft. A rendelet módosítás
szerint a költségtérítési fizetési kötelezettség alól kivéte|tképeza lakossági vźrakozásihozzá$źru|ás.

4.9-hoz

A hozzźĄźtrulással rende|kez&e vonatkozóan tarta|maz rendelkezéseket.

5.$-hoz

Hatáýba léptető és hatéůy źtt vesztő rendelkezés eket tarta|maz.



Józs efvá ros kőzigazgatálsi te ľĺi letén a j á ľm űvel
ttirténő váľakozás kiegészítő' helyi
szabáiyozńsáłrő| szóló 2612010. CvI.18.)
łinkoľmánvzati ľende|et

....120|4. (XII. ....) iinkoľmányzati rendelet

Józs efvá ľos kőzigazgatálsĺ teľii letén a j áľm űve|
töľténő váľakozás kiegészítő' helyi
szabályozásáľól szóló 26120|0. (vI.18.)
önkoľmányzati rendelet módosításához

A Rendelet 2. $-a a kĺjvetkező (3) bekezdéssel
egészül ki:

,,(3) A lakossági varakozási hozzájáĺu|źts a kiadás
napjától a kiadás évét követó év február 28-ig
érvényes.
(4) Adott évben a lakossági vfuakozźsi
hozzáj źtru|źts kiadasa ingyen e s.''

A Rendelet 2. $-a a kĺivetkező (4) bekezdéssel
egészül ki:

,,(4) Adott évben a lakossági vźrakozźsi
hozzźĘ źrulás k iadása ingyene s.''

5.s (6) A hozzźĄárulás kiadásráľ ő| a hozzájźm|źst
igazo|ő matrica (a továbbiakban: matrica) kerül
kiállításra.

A Rendelet 5. $ (6) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,(6) A hozzáĘźtrulrás kiadását ahozzźĄźrulást kiadó
elektronikus rendszerben rogzíti.,,

5.s (8) A rendeletben megJlatźrozott
hozzájára|ások kiadásanak, a megrongálódott,
elveszett, ellopott, megsemmisült matrica
cserejének költségtérítése 3.000,- forint.

A Rende|et 5. $ (8) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,( 8 ) A ren del etben me ghatźtr ozott hozzáj áĺu|ások
kiadásának költségtérítése 3.000,- foľint a 2. $ (4)
bekezdésében foglaltak kivételével.''

6. $ (3 ) Amennyiben a hozzź$árulással rendelkező
gépjĺármĺĺvet a fulajdonosa év közben elidegeníti,
matricźtt vissza kell szolgáltatni, vagy az
elidegenítésről írásban nyilatkozni kell.

A Rendelet 6 $ (3) bekezdése helyébe a követő
ľendelkezés |ép:

,,(3) Amennyiben a hozzźýátrulással rende|kező
gépjárművet a fulajdonosa év közben elidegeníti,
azt köteles a hozzźýźtľu|tst kiadónak az
elidegenítésrőI szó|ó írásbeli nyilatkozattal
bejelenteni."

5.s (2) A kérelemnektarta|maznia kell:

e) a költségtéľítés beťrzetésének igazo|źsáú,

Hatáůyáúveszti



5.s (7) A hozzájárulás kiadásáró| a hozzźĘźtru|ást
igazoló HOZZAJARULAS kerül kiállíŁásra. A
matricát a gépjĺármíĺ első szélvédő iivege mögö'tt,
kívtilről jći |áńható helyen és olvasható módon
kell elhelvezni.

Hatźivźúveszti

ó.s (1) A hozzźjźtrul.źts eredeti jogosultjanak
kérelmére a megrongálódott matľicát - annak
leadásával egyidejűleg - jelen rendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében a
hozz,źýfua|ást kiadó kérelemĺe kicseréli.
Amennyiben a megrongá|ódott matrica leadása
nem lehetséges, a kérelmezonek írásban
nyilatkoznia kell annak eltávolításáról.

(2) A matrica elvesztését, ellopását,
megsemmisülését a hozzźĄárulást kiadó szervnél
3 munkanapon belĹil be kell jelenteni és a
hozzÄjáru|źts iránt ismételt kérelmet kel|
benyűjtani. A hozzájź.ľu|źst kiadó jelen
rendeletben meghatźtrozott költségtéľítés
ellenében a hozzáĘáru|ás kiadására irányadó
szabáůyok szeľint adja ki aztĄhoné$árulást.

Hatźůyźtveszti

6.s (5 ) Amennyibe n a hozzź!árulással rendelkező
gépjáľművet az üzemben tartőja év közben
lecseréli, a matricétt vissza kell szolgáltatni (a
járműre kiadott engedély hatźůyźú veszti), vagy
írásban nyilatkozni kell annak eltĺĺvolításáról, és
amennyiben jelen rendelet szerinti feltételeknek
az új gépjáľmű megfelel az új vźrakozási
hozzá$ áru|éls kiadható.

Hatáůvźtveszti


