2016. október 3.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1685

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
2016. október 3.

LXVI. évfolyam

12. szám

TA R TA L O M J E G Y Z É K
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2016. (X. 3.) önkormányzati rendelete a 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 és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ....................................................................................1686
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
30/2016. (X. 3.) önkormányzati rendelete
a 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 és
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése
az 1–4. §-ok és a 6. § (1) bekezdése tekintetében a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;
az 5. § és a 6. § (2) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a magyar hősök
emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény 4. § (3) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
A 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 (a továbbiakban: Pr.) II/A. Fejezete a következő 3. alcímmel egészül ki:
„3. A X. kerületi várakozási övezetek
13/C. §
A 6. melléklet III. alcím 1. pont a) alpontjától eltérően
a jegykiadó automatáknak a várakozóhelyek 80%-ától
150 méteren belül kell elérhetőnek lenniük azzal, hogy
a várakozóhelyektől 50 méteren belül olyan információs
táblákat kell elhelyezni, amelyek tájékoztatást adnak a
legközelebbi jegykiadó automata helyéről és gyaloglási
távolságáról, valamint a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer arra az övezetre érvényes kódjáról.”
2. §
A Pr. 1. melléklet „Időtartam korlátozás nélküli területek” cím X. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„X. kerület:
A Kerepesi út–Fehér út–Gyakorló utca–Hatház utca
által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; a Kőrösi Csoma Sándor út–Kolozsvári utca–Bánya
utca–Liget utca–Halom utca–Szent László tér–Állomás
utca–Korponai utca–Liget tér–Kőrösi Csoma Sándor út–
Halom utca–Ászok utca–Bánya utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve a Kőrösi Csoma Sándor út és a Liget tér; a Kőbányai út–Monori
utca–Jegenye utca–Bihari út–Horog utca–Fokos utca–
Szállás utca–Szállás köz–Szállás utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; a Maglódi
út–Szentimrey utca–Sörgyár utca–Lavotta utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; valamint az Üllői út–Ceglédi út–Bihari utca–Balkán utca–
Somfa köz–Zágrábi utca–Gém utca–Fogadó utca–Száva
utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és
tereket.”
3. §
A Pr. 2. melléklet „4. díjtételű területek” cím IX. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„IX. kerület:
A Ferenc körút–Üllői út–Haller utca–Soroksári út–
Déli határoló út–Gizella sétány által határolt terület, beleértve – a Ferenc körút kivételével – a határoló utakat
és tereket.”
4. §
(1) A Pr. 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím IX.
kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„IX. kerület:
Az Üllői út–Nagyvárad tér–Vágóhíd utca–Soroksári
út–Haller utca által határolt terület, beleértve – a Haller utca és a Soroksári út kivételével – a határoló utakat és tereket is; az Albert Flórián út, a Fehér Holló utca
és a Lenkei János utca Vágóhíd utca és a kórház közötti szakasza; valamint az Ecseri út–Epreserdő utca–Ifjúmunkás utca–Pöttyös utca–Dési Huber utca–Toronyház
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utca–Ifjúmunkás utca–Csárdás köz–Egyetértés utca–
Távíró utca–Üllői út szervizútja által határolt terület,
beleértve a határoló utakat és tereket, továbbá a Ferde
utcát, a Távíró utcának az Egyetértés utca és Dési Huber
utca közötti szakaszát és az Üllői út szervizútjának a Távíró utca és Ferde utca közötti szakaszát is.”
(2) A Pr. 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím X.
kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„X. kerület:
A Kerepesi út–Fehér út–Gyakorló utca–Hatház utca
által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; a Kőrösi Csoma Sándor út–Kolozsvári utca–Bánya
utca–Liget utca–Halom utca–Szent László tér–Állomás
utca–Korponai utca–Liget tér–Kőrösi Csoma Sándor út–
Halom utca–Ászok utca–Bánya utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve a Kőrösi Csoma Sándor út és a Liget tér; a Kőbányai út–Monori
utca–Jegenye utca–Bihari út–Horog utca–Fokos utca–
Szállás utca–Szállás köz–Szállás utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; a Maglódi
út–Szentimrey utca–Sörgyár utca–Lavotta utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; valamint az Üllői út–Ceglédi út–Bihari utca–Balkán utca–
Somfa köz–Zágrábi utca–Gém utca–Fogadó utca–Száva
utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és
tereket.”
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egyéb kikötői létesítmény létesítéséhez, fennmaradásához;”
6. §
(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
(2) A rendelet 5. §-a a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás

5. §

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencvárosi Önkormányzat)
és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) kezdeményezte a közigazgatási területükön lévő várakozási
övezetek módosítását, bővítését, amelyek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.)
48. § (5) bekezdése alapján csak a 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 (a továbbiakban: Pr.) módosításával lehetségesek.

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: Khr.) 5. § (2) bekezdésének 4.
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Khr.) módosítását a gyakorlatban
felmerült jogértelmezési viták tették szükségessé.

((2) Közterület-használati hozzájárulást kell besze
rezni:)

Részletes indokolás

…
„4. a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez, fennmaradásához;”
(2) A Khr. 5. § (2) bekezdése az alábbi 4a. ponttal egészül ki:
„4a. a Duna partvonalával közvetlenül határos területeknek hajók kikötése céljából történő igénybevételéhez, így különösen a hajók kikötését szolgáló rögzítő eszköz (kikötőbak, támdorong), feljáró vagy bármely egyéb
kikötői létesítmény igénybevételéhez, vagy ilyen rögzítő eszköz (kikötőbak, támdorong), feljáró vagy bármely

Az 1–4. §-okhoz
A Ferencvárosi Önkormányzat 211/2016. (VI. 16.)
számú határozatában döntött arról, hogy a parkolási feszültségek enyhítése érdekében javaslatot tesz a tarifa
módosítására, amelyet megelőzően parkolás-vizsgálatot
végeztetett. A döntéssel azt kezdeményezték, hogy a Pr.
2. mellékletében meghatározott Ipar köz–Ipar utca–Bokréta utca–Üllői út–Haller utca–Soroksári út–Déli határoló út–Gizella sétány által határolt terület az 5. díjtételű területek közül a 4. díjtételű területek közé kerüljön át.
A X. kerület, Kerepesi út–Fehér út–Gyakorló utca–
Hatház utca által határolt területen 2013. október 1-től
kell fizetni a várakozásért. A kerületben felmerülő további várakozási problémák megoldása érdekében a
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2016.
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(III. 24.) határozatával az Üllői út–Ceglédi út–Bihari
utca–Balkán utca–Somfa köz–Zágrábi utca–Gém utca–
Fogadó utca–Száva utca által határolt terület várakozási
övezet kijelölésének kezdeményezéséről döntött.
A kezdeményezések megfelelnek a Kkt. és az utak
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásainak.
A Ferencvárosi Önkormányzat által javasolt várakozási övezet módosításhoz a Pr. 2. mellékletének, a Kőbányai Önkormányzat által kezdeményezett területek várakozási övezetnek történő kijelöléséhez a Pr. 1. és 2.
mellékletének módosítására van szükség.

2016. október 3.
Az 5. §-hoz

A Khr.-ben a dunai rakparton a hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök (kikötőbak, támdorongok) külön nevesítése szükséges, illetve annak rögzítése, hogy
a feljárók vagy egyéb kikötői létesítmény, rögzítő eszközök igénybevételéhez, létesítéséhez, fennmaradásához is
szükséges közterület-használati hozzájárulás.
A 6. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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