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Képviselő.testüIete számára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgłĺľmester

Aképviselő-testt'ileti ülés időpontja: 2015. február 19. . sz. napirend

Tńrgy.. Javaslat a
kiegészítő, helyi
módosításáľa

Jónsefváros kiizigazgatási terůiletén a járművel tiirténő várakozás
szabáiyozásárő| szĺólĺó 26l2010.1vl.18.) iinkoľmányzati ľendelet

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a rendelet elfogadásźúloz minősített szavazattobbség
sziikséges.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Emberĺ Erőfoľľás Bizottság véLeményezi t]

Határ ozati iav as|at a bizottság száĺnźlr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesnés
mefrźrgya|ásźú.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és diintés taľtalmának rószletes ismeľtetése

A Képviselő-testület a I54/20I4, (vII.f7.) számu hatźrozatźnak 4) pontjában döntĺitt aľról, hogy
,,kezdeményezi az onkormanyzat és a Corvin Sétany Kft. között létrejött, 2008. dęcember 07.
keltezésű, ,,Yá||aIkozási, Hasznosítási és Üzemeltetési Megállapodás a Corvin Sétány, a Corvin Kcjz
és a Kapcsolódó Közutak kivitelezésével kapcsolatos építési-szeľelési munkźi< e|végzésére, és a
Corvin Sétany' a Corvin Koz, Kapcsolódó Közutak és Egyéb Kcjzutak hasznosításaľa és
üzemeltetéséľe'' taľgý megállapodást köztjs megegyezéssel történő megsztintetését}}Ił. decembeľ
3I. napjával.'' A határozat 8. a) pontjában pedig aľľól döntött, hogy ,,2015. január 01. napjától a
Corvin Sétány Kft. által végzett, a Megállapodásban rögzített feladatokat a Jozsefváĺosi Kĺĺzteriilet-
felügyelet és Varo siizemeltetési S zol gálat |átj a e|.,,

A Képviselő-testtilet a 13612014. (VI.25.) száműhatározatźnak 19. a) pontjában döntĺjtt aľról, hogy

',a 
Kisfaludy utcában kiépített stillyedő bója üzemeltetését a Jozsefvárosi Köaerület-felügyelet és

Vĺíľosüzemeltetési Szo|gáIat|źtja e|, melynek telepítési rendszerbe állítási kĺiltségére 4.387,9 Ft-ot''
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biztosít a kĺiltségvetésben. Ahatźtrozat d) pontjában padig ,,a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő
bója üzemeltetésére előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként 201r5-tő| határozatlarl
időľe évente |9.202,4 e Ft összegbenaz adóbevételek terhéľe.''

A sétálóövezetekbe töľténő gépjráľművel tĺiĺténő behajtást a Jozsęfváros kozigazgatási teľiiletén a
jármúvel történő vtrakozáskiegészítő,heIyi szabźl|yozásáĺő| szőIő 2612010. (VI.18.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ręndelet) szabtiyozza, meIyet az itj teruIet bevonásával, annak helyi
saj áto sságait fi gyelembe véve szfü śéges módosítani.

A Rendelet módosítása az útburkolat teherbíľásának figyelembevételével, a lakosság
életköľülményeinek javítása érdekében; valamint a táľsasházak ügyeinek egyszenĺbb intézése
érdekében keriil módosításľa.

II. A beteľjesztés indoka

Eddig aMátyźs téľen lévő sétáló ovezetvo|t az egyetlen olyan terület, melyet a Rendęlet alapján az
onkoľmányzat üzemeltetętt. Az újonnan az onkormányzat kezelésébe keľĹilő sétálóövezet
elhelyezkedését és sajátosságait _ elsősorban az ott működő számos vendéglátó és kereskedelmi
egység mfüödésének biztosítását _ is figyelembe véve azoĺbarl a Rendelet módosítása sztikséges,
oly módon, hogy az egységesen szabáIyozza az összes ilyen funkciójú teľületet. A rendelet
módosítása a Képviselő-testület át nem ruhazhatő hatáskörébę tartozik.

III. A diintés célja, pénzĺĺgyi hatása

A döntés célja, hogy a Rendelet egységesen szabá|yozza az onkormányzat kezelésébęn lévő
sétálóĺjvezetekre torténő behajtást.

A döntés hatásaként a bevételek ntjvekedésével lehet számolni, mert az ÍĄ teruleten számos
vendéglátó és kereskedelmi egység működik, melyek źlrue||átását tehergépjríľmúvek behajtásźnal
lehet biztosítani. Ennek következtében a rendszeres behajtások során keletkező bevételek az
üzemeltetés kc}ltsé geit r észben, vagy telj esen fedezheti.

IV. JogszabáIyi ktiľnyezet

A Képviselő-testület döntésę a Magyaroľszág helyi önkormányzatairő| szőIő 2011. évi CLXXXX.
töľvény (Mötv.) 23. $ (5) bekezdés |. és2. pont, a 42. 5 |. pontjában foglaltakon alapul.

Fentiek alapján kéľem az e|őtetjesztés mellékletétképezo önkormányzati ľendęlet elfogadását.

Budapest, 2015. februaľ 3.

Tciľvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

csis Máté
polgáľmesteľ

a|jegyző ŻÜ15 ĺ'i:|. .ĺ 
1





Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľos Onkormányzat
Képviselő.testiiletének

.....12015. (........) önkormányzati ľendelete

a Jőzsefvttroskozígazgatási teľĹiletén a jáľmúvel történő vátakozás|<ĺegészító, helyi szabályozásáĺőI
szőIő 26 / 20 1 0. (VI. 1 8. ) onkormáĺyzati rendęlet módosításáľól

Budapest Fővaros VIII. kęriilętJőzsefuárosi onkoľmáĺyzatKépviselő-testülete azA|aptorvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatáľozott feladatkörében e|játrva, az AIaptorvéĺy 32. cikk (1) bekezdés
d) pontjában fęlhatalmazás alapjén a következőket rendeli el:

1.$ A Józsefuaros kozigazgatási terĹiletén a jĺáľművel töľténő várakozás |<legészitó, helyi
szabá|yozásráľól szóló 26ĺ2010. (VI.18.) önkormányzati rcnde|et (a továbbiakban: a Rendelet) 3lA.
$ helyébe a következő lép:

,,(1) Sétáló övezetbe behajtani és ott legfeljebb 2 óra időtartamra kizórólag druszállítás, koltozés,
rakodás céljĺźból - ąz e rendelet (3) bekezdése kivételével _ várakozni, az e rendeletben
meghatározott behajtási díj vagł éves behajtási megváltási díj megfizetése ellenében, leýĺjebb 3,5
tonna megengedett legnagłobb ossztÓmegű gépjórművel lehet. A behajtáshoz a Budapest Főváros
TIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hozzájárulása szülrséges.

(2'I Sétáló övezetbe tÓrténő behajtáskor a kĺivetkező díjtételeket kell alkglmazni:

1. díjtétel: 3.000,- Ft/behąjtás a 3,5 tonna megengedett legnaglobb ossztöme4et meg nem halądó
gépj ár miÍv e k e s etéb en.

(3) Díjmentes a sétóló ovezetbe tÓrténő behajtás:

a) félévente egy adott napon korlátlan számban, ha a behajtás az Óvezeten belül bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy által megjelolt gépjárművel rcľúnik,

b) hetente egy alkalommal, legfeljebb 2 óra időtartamro, ha a gépjórmű Óvezeten belül bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy tulajdonában vag/ üzemben tartásában van, valamint ha a gépjármű
a sétáló ovezetből megkazelíthető bejárattal rendelkező társąsházak kÓzÔs képviseletét ellátó
személyek tulajdonában vagy üzemben taľtásóban van.

c) az igazoltan kozszolgáltatási feladatot ellótó szervek, szervezetek és azok m.ĺĺkadését elősegítő
szolgóltatók által, és az önkormányzat, illetve annak szerýezetei által szervezett rendezvények,
önkormányzati érdekkarben felmerüIő feladatok lebonyolítása során használt gépjórmiÍvek
tekintetében, továbbó az ĺ)vezeten beltłl bejelentett lakóhellyel rendelkező személy által jelzett,
megrendelt hibąelhárításhoz kapcsolódó feladatok lebonyolítása tekintetében. Az egledi forgalmi
rendszámhoz rendelt behajtásra jogosító igazolásokat kérelemre a polgármester óllítja ki, mely
i gaz o l ĺź s b an kal a n m e gha t áro z ás r a ker Ĺil az o t t -t ar t ó zko dás i dő t ar t am a.

(4) A sétóló ovezetben székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet - az óltala
megielah gépjárművel, éves behajtósi megvóltósi díj megftzetése ellenében - korlótląn alkalommal
behajthat. Az éves behajtási megváltási díj Ósszege a (2) bekezdésben szereplő díjtétel
hétszázszorosa. Ev kozben kezdeményezett behajtás megváltósa esetén időarónyos megváltósi díjat
kell fizetni. "

2. $ E rendelet f0I5. március 0l. napján léphatźůyba és hatályba lépését követő napon hatźúyát veszti'



Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
po1gármester
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3/4. S

(l) Sétáló övezetbe behajtani és ott legfeljebb 2 ora
időtartamľa kizár ő|ag áruszá||itás, költtizés, rakodás
céljábó| várakonli, az e ľendeletben meghatározott
behajtáSi díj vagy éves behajtási megváltasi díj
megťtzetése ellenében, legfeljebb 3,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel
lehet. A behajtáshoz a Budapest Főváľos VIII. keriilet
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hozzájáru|ása
szükséges.

(2) sétáló övezetbe töľténő behaitáskor a következő

3/A. S

(l) Sétáló övezetbe behajtani és ott legfeljebb 2 őra
időtaľtamľa kizźlró|ag ánlszá||ítás, költözés, rakodás
céljából _ az e rendelet (3) bekezdése kivételével _
várakoni, az e rendeletben meghatározoĺt behajtáSi
dij vagy éves behajtási megváltási díj megfizetése
ellenében, legfeljebb 3,5 tonna megengeđett
legnagyobb össztömegű gépjáľművel lehet. A
behajtáshoz a Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefoárosi Polgármesteri Hivatal hozzźýáru|ása
szükséges.

(2) sétáló övęzetbe történő behaitáskor a következő
díjtételeket kell alkalmami :

l. díjtétel: 3.000,- Ft/behajtás a 3,5 tonna megen-
gedett legĺagyobb össztömeget meg nem haladó
gépj ármĺĺvek esetében.

(3) Díjmentes a sétáló övezętbe töľténő behajtás:

a) félévente egy adott napon korlátlan számban' ha a
behajtás az övezeten belül bejelentett lakóhellyel
rendelkező személy által megjeliĘaeakljebb_a
teftfte łftesełłgedett l íĺ
gépj áľművel történik;.

b) hałen* hetente egy alkalomma|, legfeljebb 2 óra
időĺartamra,ha a gépjórm{Í övezeten belül bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy tulajdonában vagy
iizemben Íartásában' @ van,
valamint ha a gépjdľmíĺ a sétlÍIó iivezeĺbőI
megközelíthető bejdľattal rendelkező ttźľsashózak
közös képviseletét elldtó szeméIyek tulajdondban
vagy üzemben tartdsdban van.

c) az igazo|tan közszolgáItatási feladatot ellátó
szeľvek, szervezetek és azok működését elősegítő
szolgáltatók által, és az önkoľmányzati, illetve annak
szervezetei úItaI szervezett rendezvények,
önkormányzati érdekkörben felmerülő feladatok
lebonyolítása során hasmá|t gépjármtĺvek
tekintetébeĺ1 tovltbblÍ az övezeten beliil bejelentett
Iakóhellyel rendelkező szeméIy lźItal jelzett,
megrendelt hibaelhdrítdshoz kapcsollidó feladotok
Iebonyolítdsa tekínĺetében. Az egyedi forgalmi
rendszámhoz rendęlt behajtásra jogosító igazo|ásokat
kérelemľe a polgármester á|lítjaki, mely igazollÍsban
kiilön meghatdrouÍsra kerüI az ott-tartózkodtts
időtaľtama.

díjtételekęt kell alkalmazri:

1. díjtétel: 3.000,- Ft/behajtás a 3,5
megengedett legnagyobb össztömeget
nem haladó gépjáľművek esetében.

(3) Díjmentes a sétáló övezetbe történő behajtás:

a) félévente egy adott napon korlátlan számban, ha a
behajtás az övęzęten beltil bejelentett lakóhellyel
rendelkező személy által megjelölt, legfeljebb ll
tonna megengedett legnagyobb össztömegtĺ
gépjárművel töľténik,

b) havonta egy alkalomma|, ha az övezeten beliil
bejelentett lakóhellyel ľendelkező személy
tulajdonában vagy ĺizemben tartásźlban Iévő
gépj áľmiĺvel történik.

c) az igazo|tan kizszo|gźitatási feladatot ellátó
szervek, szervezetek és azok működését elősegítő
szolgáltatók ä|ta|, és az önkormányzati szervezésu
rendezvények, önkormányzati érdekkörben felmerülő
feladatok lebonyolítása során használt gépjárművek
tękintetében. Az egyedi forgalmi rendszámhoz rendelt
behajtásra jogosító igazolásokat kéľelemľe a
polgármester állítj a ki.



(4) A sétáló övezetben székhellyel vagy telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet - az á|ta|a
megielölt gépj rĺrművel, éves behajtási megváltási
díj megfizetése ellenében - korlátlan alkalommal
behajthat. Az évęs behatási megváltási díj
összege a (2) bekezdésben szereplő díjtétel
hétszźlzszorosa' Ev közbęn kezdeményezett
behajtás megváltása esetén időarányos
megváltási díjat kell ťlzetni.

(4) A sétáló övezetben székhellyel vagy telephellyel
ľęndelkező gazdá|kodó szerYezet - az á|ta|a megjeliilt
gépjármíivel, éves behajtási megváltási díj
megÍizetése ellenében - koľlátlan alkalommal
behajthat' Az éves behajtási megváltási díj összege- a
(2) bekezdésben szereplő díjtétel hétszázszorosa. Ev
közben kezdeményezett behajtás megváltása esetén
időaľányos megváltási díjat kell ťlzetni.



INDOKOLAS

Részletęs indokolás

A rendelet módosítása vált szfüségessé, mert az újonnan az onkormźnyzat kezelésébe keriilő
sétálóövezet elhelyezkedését és sajátosságait _ elsősorban az ott műkĺjdő számos vendéglátó és
kereskedelmi egység mfüödésének biztosítását _ is figyelembe véve kell a behajtást szabéůyozni,
oly módon, hogy a Rendelet egységesen szabźiyozza az összes ilyen funkciójú területet.

l.$-hoz
Az útburkolat teherbírásának figyelembevételével, annak megóvása éľdekében a sétálóövezetekbe
|<lzaľőIag 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztĺjmeget meg nem haladó gépjárművekkel lehet
csak behajtani.

A lakosság életkönilményeinek javítása éľdekében; valamint a tźrsasházak ügyeinek egyszeriĺbb
intézése érdekében keľült módosításra.

2.$-hoz

Jostechnikai ľendelkezéseket tartalmaz.



Hatásvizsgálat

A ľendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi C)ooĹ
törvény 17. $ (1) bekęzdése elĺ3írja az e|ózetes hatásvizsgáIatot: ,,A jogszabáIy előkészítĺ|je _ a
jogszabźly feltételezett hatźsaihoz igazodő részletességý _ e|őzetes hatásvizsgá|at elvégzésével
felméri a szabáIyozás váĺhatő kövętkezményeit. Az előzetes hatásvizsgá|at eľedményéľől a
Koľmány á|ta| előterjesztendő törvényjavaslat, illetvę kormányrendelet esetén a Kormáný,
ĺinkormányzati rendelet esetén a helyi önkoľmányzat képviselő-testtiletét tájékoztatni kell.
Miniszteri ľenđelet ľenđęlkezhet űgy, hogy az áIta|a meghatározolt esetben a közjogi
szcrvczctszabźiyoző cszköz clkószítőjc clőzctcs hatásvizsgáIatotvćgcz.,,

A hatásvizsgálat során a (2) bekezdésben megllatźlrozottakat kell vizsgálni.

1. Taľsadalmi, gazđasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának alapvető célja, hogy
az cinkoľmźnyzat á|tal' uzemeltetett sétálóövezetekľe töľténő behajtást mind a gyalogosok, mind a
lakosság érdekeit szem előtt tarfua egységesen szabźiyozza. Bevételnĺjvelő hatásként jelentkezik a
díjfizetés bęvezetése az tĄonnan üzemeltetett teriiletre, mely összeggel az uzeme|tetés kĺiltségei
részben me gtéľülhetnek.

2. Környezeti és egészségi kĺĺvetkezményei: Nem relevĺíns.

3. Adminisztratív teľheket befolyásoló hatása: Nem ľeleváns.

4. Ajogszabá|y megalkotásĺának szfüségessége, a jogalkotás elmaľadásának vĺíľható
kövętkezményei: A lakossági igények ťrgyelmen kívtil hagyásźxa| a panaszok megnövekednének.

5. Ajogszabá|y a|ka|mazástlhoz sztikséges személyi, szervezeti,targyi és pénziigyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt.


