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Tárgy: Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, 
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A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság X 
véleményezi 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi • 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi • 

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi • 
Határozati javaslat a bizottság számára: 
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) egyik feladata a parkolási 
feszültségek kezelése, ezért a parkolás-gazdálkodás eredményessége érdekében folyamatosan vizsgálja és 
méri Józsefváros közterületein a várakozási igényeket, figyelemmel kíséri a közterületen a kereslet-kínálat 
egyensúlyának alakulását, elsődlegesen figyelembe véve a kerületi lakosok parkolóhely ellátottságát. Az 
elmúlt évek parkolás-üzemeltetési tapasztalatai, a beérkezett kérelmek és észrevételek alapján indokolt a 
Képviselő-testület újabb parkolással kapcsolatos döntéshozatala. 

Több kérés érkezett bölcsődék, óvodák, általános iskolák és a 14 év alatti gyermekeket fogadó egyéb 
oktatási intézményektől arra vonatkozóan, hogy a gyermekekért érkező szülők várakozási kedvezményét, 
lehetőség szerint bővítse ki az Önkormányzat. Ezt megvizsgálva, a JGK Zrt. Parkolási Igazgatósága 
javaslatot tett, mely szerint a díjmentes várakozási idő délutáni időpontja 17:00 óráról 18:00 órára 
módosuljon. 



A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára-
kozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Föv. Kgy. 
rendelet lehetőséget ad arra, hogy a kedvezményes várakozási engedélyeket a kerületi Önkormányzatok 
Képviselő-testülete bővítse. Ennek alapján lehetőség van kedvezményes várakozási hozzájárulás beveze-
tésére Józsefváros közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval munkavi-
szonyban, állami tisztviselői, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló magánszemélyek 
számára. A hozzájárulás havi, negyedéves, féléves és éves időtartamra adható, előzetes regisztráció után. A 
kedvezményes várakozási hozzájárulás alapján az éves megváltási díj mértéke a Főv. Kgy. rendelet 37. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján irányadó díj 60%-a. A várakozási hozzájárulás az igényléskor megadott, munkál-
tatói székhely vagy telephely címének megfelelő parkolási zónában (2.sz melléklet) érvényes. Az igénylés-
kor szükséges a munkáltatói igazolás iratokhoz csatolás, melynek alapján megállapítható a munkahely címe 
és a munkaviszony megléte is. 

A várakozási hozzájárulás fenti bevezetése előtt az alábbi fejlesztést szükséges végrehajtani a parkoló 
ellenőrző rendszeren. Ki kell alakítani az egyes díjfizető övezetekre kiadható, különböző érvényességi 
időtartamú bérletek kiadásához szükséges engedélyezési, nyilvántartási, ellenőrzési folyamatot, továbbá a 
parkolási bérlet ellenőrzését a parkolási pótdíj ellenőrző rendszerben. Ezzel párhuzamosan kialakításra kerül 
az Ügyfélablakban az internetes fizetési lehetőség, az elektronikus ügyintézés tovább fejlesztésében. 

A fent felsorolt javaslatok bevezetéséhez, valamint kisebb pontosításokhoz javasolt a Józsefváros 
közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. 
(VI. 18.) önkormányzati rendelet módosítása. 

II. A beterjesztés indoka 

A rendelet módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A döntés célja a Rendelet módosítása, pontosítása. 
A döntés végrehajtásához szükséges a parkolás ellenőrző rendszer fejlesztése, melynek a költsége bruttó 
2,8M forint. A fedezet a 2018. évi költségvetés tervezetében szerepel. 

A díjmentes várakozási idő délutáni időpontjának 18:00 órára történő módosítása 10.605.300,- Ft bevétel 
kiesést jelent abban az esetben, ha a jelenleg kiadott 667 darab gépjármű minden nap igénybe veszi a teljes 
1 órára a területet. 

A munkavállalói várakozási hozzájárulást, a beérkezett megkeresések alapján főleg azok kívánják igénybe 
venni, akik eddig nem tudták napi szinten kifizetni a várakozási díjat. Ezzel lehetősége nyílik a helyi 
munkavállalóknak arra, hogy kedvezményes áron parkolhassanak a kerületben. Az így tervezett bevétel 
bruttó 12 M forint. 
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Parkolási Igazgatóságához hozzávetőlegesen 2000 autóra 
érkezett megkeresés kedvezményes munkavállalói várakozási hozzájárulás ügyében. 
Az előirányzott 12.000.000,- Ft összegű bevétel abban az esetben keletkezik, amennyiben a 20.000,- Ft-os 
bérletből 600 db-ot vásárolnak. 
A bérlet bevétele azonnal jelentkezik, akkor is, ha nem veszik igénybe a parkoló helyet és azon egy másik 
gépjármű áll. 
Az előterjesztésben szerepeltetett javaslatok pénzügyi hatása a 2018. évi költségvetés tervezésénél 
figyelembe vételre került. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 23. § (5) bekezdés 1., 2. és 3. pontján, valamint a 42. § 1. pontjában foglaltakon alapul. 



Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a 
várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Főv. 
Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében: „A lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói 
várakozási hozzájárulást és az egészségügyi várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat képviselő-
testülete adja ki. E hozzájárulások kiadásának eljárási szabályait, a jelen rendelet szerint kedvezményes 
várakozásra jogosultak körének bővítését, valamint a lakossági várakozási hozzájárulások kiadásának jelen 
rendelet 10. § (2) bekezdésében felsoroltakon túli egyéb feltételeit a kerületi Önkormányzatok saját 
rendeletükben szabályozzák." 

Fentiek alapján kérem az előteijesztés mellékletét képező rendelet elfogadását. 

Budapest, 2017. december Ö f • 

polgármester 
Törvényességi ellenőrzés: 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

H p i m K Q t i o c m A i t k í ^ n c i Á K Á I 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 



1. számú melléklet 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2017. (XII....) önkormányzati rendelete 

a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról 
szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 
26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2/A. §-ában a „15.30-17.00 óráig" 
szövegrész helyébe a „15.30-18.00 óráig" szöveg lép. 

2. § A Rendelet 2/A. §-a előtti alcíme helyébe a következő alcím lép: 

„Gazdálkodói és munkavállalói várakozási hozzájárulás díjkedvezménye 
Városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás" 

3. § A Rendelet a következő 2/C.§-al egészül ki: 

„2/C. § (1) A munkavállalói várakozási hozzájárulás a kerület közigazgatási területén székhellyel, vagy 
telephellyel rendelkező munkáltatóval munkaviszonyban, állami tisztviselői, köztisztviselői vagy 
közalkalmazotti jogviszonyban álló magánszemélynek adható havi, negyedéves, féléves és éves bérlet 
megváltásával. 
(2) A munkavállalói várakozási hozzájárulás egy adott várakozási zónán belül érvényes. A zónákat a 1. szá-
mú melléklet tartalmazza. 
(3) A munkavállalói várakozási hozzájárulás éves díja a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló fővárosi közgyűlési rendeletnek a kizárólagos használatú várakozóhelyek éves 
megváltási díjára vonatkozó előírások alapján kiszámított díjának 60%-a." 

4. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

[A kérelemnek tartalmaznia kell....] 
,,g) munkavállalói várakozási hozzájárulás iránti kérelem esetén a munkáltató igazolást, amely megjelöli 

Józsefváros közigazgatási területén a munkavégzés helyét." 

5. § (1) A Rendelet 6/B. §-a előtti alcíme helyébe a következő alcím lép: 

„Sürgősségi betegellátást igénybe vevők kedvezménye" 

(2) A Rendelet 6/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6/B. § Sürgősségi betegellátást biztosító intézménynél a sürgősségi betegellátást igénybe vevőket szállító 
gépjármű díjfizetés nélküli várakozása esetén a gépjármű üzemben tartója mentesül a pótdíj fizetési kötele-
zettség alól, ha a pótdíj kiszabásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül az ambuláns 
lapot bemutatja és az igénybe vett parkolási időre eső parkolási díjat utólag megfizeti. Az igénybe vett par-
kolási idő az ambuláns lap felvételi és elbocsájtási ideje alapján kerül meghatározásra. A pótdíjazási ese-



mény irataihoz az ambuláns lap másolatát mellékelni kell." 

6. § A Rendelet a következő 2. melléklettel egészül ki: 

Várakozási zónák 
3080. számú zóna 
Nagyvárad tér-Orczy út-Kőbányai út-Könyves Kálmán körút-Üllői út által határolt terület, kivéve 
Nagyvárad tér, Orczy út, Kőbányai út, Könyves Kálmán körút 

3081. számú zóna 
Rákóczi út-József körút-Üllői út-Kálvin tér-Múzeum körút által határolt terület, kivéve a határoló utakat és 
tereket, valamint a Baross utca 

3082. számú zóna 
József körút-Rákóczi út-Csokonai utca- Víg utca-József utca-Rigó utca-Baross utca-Harminckettesek tere-
Kisfaludy utca-Üllői út által határolt terület, kivéve a József körút, Rákóczi út, Baross utca, Vig utca, Üllői 
út 

3083. számú zóna 
Csokonai utca-Népszínház utca-II. János Pál pápa tér-Légszesz utca-Fiumei út-Rákóczi út által határolt 
terület, kivéve Népszínház utca, II. János Pál pápa tér, Fiumei út, Rákóczi út 

3084. számú zóna 
Víg utca-József utca-Német utca-Baross utca- Szűz utca-Tavaszmező utca- Mátyás tér- Nagy Fuvaros utca-
Népszínház utca; Baross utca- Harminckettesek tere-Kisfaludy utca-Nap utca-Futó utca; Kerepesi út-Baross 
tér-Fiumei út-Festetics György utca-Mosonyi utca-Lóvásár utca által határolt terület, kivéve József utca 
(Német utca Víg utca közötti szakasza), Baross utca, Harminckettesek tere, Kisfaludy utca, Mátyás tér, 
Nagy Fuvaros utca, Kerepesi út, Baross tér, Fiumei út 

3085. számú zóna 
Népszínház utca- Teleki László tér-Karácsony Sándor utca-Kálvária tér-Baross utca-Fiumei út-Légszesz 
utca-II. János Pál pápa tér által határolt terület, kivéve Karácsony Sándor utca Kálvária tér, Baross utca, 
Légszesz utca, 

3086. számú zóna 
Népszínház utca- Teleki László tér-Karácsony Sándor utca-Kálvária tér-Baross utca-Orczy tér-Orczy út-
Üllői út-Kisfaludy utca-Nap utca-Futó utca-Baros utca-Szüz utca-Tavaszmező utca-Mátyás tér-Nagy 
Fuvaros utca által határolt terület, kivéve Népszínház utca, Orczy út, Kisfaludy utca, Szűz utca, Tavaszmező 
utca, 

3087. számú zóna 
Kerepesi út-Hungária körút-Salgótarjáni út-Asztalos Sándor út által határolt terület, kivéve Kerepesi út, 
Hungária körút 

7. § E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

Dr. Kocsis Máté 
polgármester 
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A Józsefváros közigazgatási területén a járművel 
történő várakozás kiegészítő, helyi 

szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) 
önkormányzati rendelet 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. 
( ) önkormányzati rendelete a Józsefváros 

közigazgatási területén a járművel történő 
várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 

26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2/A. § 
A bölcsődék, óvodák, általános iskolák és a 14 év 
alatti gyermekeket fogadó többcélú oktatási 
intézmények épületének főbejárata előtti utca 
teljes hosszában, az ezzel közvetlenül 
párhuzamos utcákban, és az arra merőleges két 
legközelebbi utcákban, vagy az épület előtti tér, 
és a térrel érintkező utcákban hétköznaponként 
8.00-8.30, valamint 15.30-17.00 óráig az érintett 
intézmény és a parkolás-üzemeltetési feladatot 
ellátó szerv nyilvántartásában szereplők parkolási 
díj fizetés nélkül várakozásra jogosultak. 

1. § Józsefváros közigazgatási területén a 
járművel történő várakozás kiegészítő, helyi 
szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 2/A. §-ában a „15.30-17.00 óráig" 
szövegrész „15.30-18.00 óráig" szövegre 
módosul. 

2/A. § 
A bölcsődék, óvodák, általános iskolák és a 14 év 
alatti gyermekeket fogadó többcélú oktatási 
intézmények épületének főbejárata előtti utca 
teljes hosszában, az ezzel közvetlenül 
párhuzamos utcákban, és az arra merőleges két 
legközelebbi utcákban, vagy az épület előtti tér, 
és a térrel érintkező utcákban hétköznaponként 
8.00-8.30, valamint 1530-18.00 óráig az érintett 
intézmény és a parkolás-üzemeltetési feladatot 
ellátó szerv nyilvántartásában szereplők parkolási 
díj fizetés nélkül várakozásra jogosultak. 

Gazdálkodói várakozási hozzáj árulás 
díjkedvezménye Városrendészeti behajtási-
várakozási hozzájárulás 

2. § A Rendelet 2/A. §-a előtti alcíme az alábbi 
alcímre módosul: 

Gazdálkodói és munkavállalói várakozási 
hozzájárulás díjkedvezménye Városrendészeti 
behajtási-várakozási hozzájárulás 

3. § A Rendelet a következő 2/C.§-al egészül ki: 

2/C. § (1) A munkavállalói várakozási 
hozzájárulás a kerület közigazgatási területén 
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 
munkáltatóval munkaviszonyban, állami 
tisztviselői, köztisztviselői vagy közalkalmazotti 
jogviszonyban álló magánszemélynek adható 
havi, negyedéves, féléves és éves bérlet 
megváltásával. 
(2) A munkavállalói várakozási hozzájárulás egy 
adott várakozási zónán belül érvényes. A zónákat 
a 1. számú melléklet tartalmazza. 
(3) A munkavállalói várakozási hozzájárulás éves 
díja a Budapest főváros közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás díjáról és az 



üzemképtelen jármüvek tárolásának 
szabályozásáról szóló fővárosi közgyűlési 
rendeletnek a kizárólagos használatú 
várakozóhelyek éves megváltási díjára vonatkozó 
előírások alapján kiszámított díjának 60%-a. 
4. § A Rendelet 5. § (2) bekezdés az alábbi g) 
ponttal egészül ki: 

5- § (2) 
A kérelemnek tartalmaznia kell 
g) munkavállalói várakozási hozzájárulás iránti 

kérelem esetén a munkáltató igazolást, amely 
megjelöli Józsefváros közigazgatási területén 
a munkavégzés helyét. 

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai 
Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
valamint a Semmelweis Egyetem Józsefváros 
területén található egészségügyi 
intézményeinek sürgősségi betegellátását 
igénybe vevők kedvezménye 

6/B. § Ha a Fővárosi Önkormányzat Péterfy 
Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti 
Központ Budapest VIII. ker. Fiumei út 17. sz. 
alatti telephelyét sürgősségi betegellátás 
keretében igénybe vevőket szállító jármű, az 
ellátásuk során, parkolási díj meg nem fizetése 
miatt kiszabott parkolási pótdíj annak 
kézhezvételét követő 5 napon belül, az ambuláns 
lap bemutatását és az igénybe vett parkolási időre 
eső parkolási díj utólagos megfizetését követően 
törlésre kerül. Az igénybe vett parkolási idő az 
ambuláns lap felvételi és elbocsájtási ideje 
alapján kerül meghatározásra. A pótdíjazási 
esemény irataihoz az ambuláns lap másolatát 
mellékelni kell. 

5. § (1) A Rendelet 6/B. §-a előtti alcíme az 
alábbi alcímre módosul: 

Sürgősségi betegellátást igénybe vevők 
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parkolási díiat utólag megfizeti. Az ieénvbe vett 
parkolási idő az ambuláns lap felvételi és 
elbocsájtási ideje alapján kerül meghatározásra. A 
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6. § A Rendelet a következő 2. melléklettel egé-
szül ki: 

2. melléklet 
Várakozási zónák 

3080. számú zóna 
Nagyvárad tér-Orczy út-Kőbányai út-KÖnyves 
Kálmán körút-ÜUői út által határolt terület, 
kivéve Nagyvárad tér, Orczy út, Kőbányai út, 
Könyves Kálmán körút 

3081. számú zóna 
Rákóczi út-József körút-ÜUői út-Kálvin tér-
Múzeum körút által határolt terület, kivéve a 
határoló utakat és tereket, valamint a Baross utca 

3082. számú zóna 
József körút-Rákóczi út-Csokonai utca- Víg utca-



József utca-Rigó utca-Baross utca-
Harminckettesek tere-Kisfaludy utca-Üllői út 
által határolt terület, kivéve a József körút, 
Rákóczi út, Baross utca, Víg utca, Üllői út 

3083. számú zóna 
Csokonai utca-Népszínház utca-II. János Pál 
pápa tér-Légszesz utca-Fiumei út-Rákóczi út 
által határolt teriilet, kivéve Népszínház utca, II. 
János Pál pápa tér, Fiumei út, Rákóczi út 

3084. számú zóna 
Víg utca-József utca-Német utca-Baross utca-
Szűz utca-Tavaszmező utca- Mátyás tér-Nagy 
Fuvaros utca-Népszínház utca; Baross utca-
Harminckettesek tere-Kisfaludy utca-Nap utca-
Futó utca; Kerepesi út-Baross tér-Fiumei út-
Festetics György utca-Mosonyi utca-Lóvásár 
utca által határolt terület, kivéve József utca 
(Német utca Víg utca közötti szakasza), Baross 
utca, Harminckettesek tere, Kisfaludy utca, 
Mátyás tér, Nagy Fuvaros utca, Kerepesi út, 
Baross tér, Fiumei út 

3085. számú zóna 
Népszínház utca- Teleki László tér-Karácsony 
Sándor utca-Kálvária tér-Baross utca-Fiumei út-
Légszesz utca-II. János Pál pápa tér által 
határolt terület, kivéve Karácsony Sándor utca 
Kálvária tér, Baross utca, Légszesz utca, 

3086. számú zóna 
Népszínház utca- Teleki László tér-Karácsony 
Sándor utca-Kálvária tér-Baross utca-Orczy tér-
Orczy út-Üllői út-Kisfaludy utca-Nap utca-Futó 
utca-Baros utca-Szűz utca-Tavaszmező utca-
Mátyás tér-Nagy Fuvaros utca által határolt 
terület, kivéve Népszínház utca, Orczy út, 
Kisfaludy utca, Szűz utca, Tavaszmező utca, 

3087. számú zóna 
Kerepesi út-Hungária kőrút-Salgótarjáni út-
Asztalos Sándor út által határolt terület, kivéve 
Kerepesi út, Hungária körút 



INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Az elmúlt évek parkolás-üzemeltetési tapasztalatai azt mutatják, hogy a díjfizető parkolás hatékonyabb 
működéséhez hozzájárul a szabad kapacitású közterületi parkolók bérleti kedvezménnyel történő 
hasznosítása. 

Részletes indokolás: 

1.§-hoz 
Meglévő kedvezmény időbeli hatályának kibővítése. 

2. §-hoz 

Jogtechnikai jellegű rendelkezés. 

3. §-hoz 
Lehetőséget biztosít, hogy a kerület területén hivatalos munkaviszonyban álló magányszemélyek havi, 
negyed, fél és egy éves bérlet formájában kedvezményes áron parkolhassanak. 

4. §-hoz 
A kedvezményes bérletek igénylésének feltételeként biztosítandó iratok bemutatásának szabályozása. 

5. §-hoz 
Korábbi kedvezmény meghatározásának pontosítása és általánosabbá tétele. 

6. §-hoz 
A kedvezményes bérletek területi korlátozásának határai. 

7. §-hoz 

Jogtechnikai jellegű rendelkezés, hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



Hatásvizsgálat 

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. 
§ (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: „A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett 
hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, 
illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez." 

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának alapvető célja, hogy a 
józsefvárosi lakosok parkolási lehetőségei javuljanak. 

2. Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A lakossági igények figyelmen kívül hagyásával a panaszok megnövekednének. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem 
igényel többlet feltételt. 


