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A  kihirdetés napja:  2020.  május  20. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2020.  (V.  20.)  önkormányzati rendelete 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és 
használatának rendjéről szóló  4/2020.  (II.  27.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm. rendelet  1.  §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzetre, figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdése alapján a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva, 

Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény  32. 
cikk  (2)  bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  6.  §  (2)  bekezdés  13.  pont, 
8.  §  (1)  bekezdés  h)  pont,  15.  §  (3)  bekezdés  d)  pont és a  28.  §  (2)  bekezdés tekintetében a 
mozgóképről szóló  2004.  évi II. törvény  37.  §  (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLOECXXIX. törvény  23.  §  (5) 
bekezdés  2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.  § A  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és 
használatának rendjéről szóló  4/2020.  (II.  27.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban:  R.) 9.  alcíme a következő  27/A. §-sal  egészül ki: 

„27/A.  §  (1) A  vendéglátó üzlet üzemeltetőjének  2020.  március 1-jétől  2020.  május 
17.  napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet 
közterületen működő terasza és a teraszhasználathoz kapcsolódó napernyő után. 

(2) Az  (1)  bekezdés rendelkezéseit azon vendéglátó üzlet üzemeltetőjére kell 
alkalmazni, aki  2020.  március  01.  napján vagy azt követően érvényes közterület-
használati hozzájárulással rendelkezik és tartozása nincs. 

(3) Nem minősül a  (2)  bekezdés szerinti tartozásnak,  ha  a közterület használója a 
2020.  február  29.  napjáig terjedő időarányos közterület használat díját vagy 
tartozását  2020.  június  15.  napjáig befizeti.  Ha  a közterület-használó ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget esetében az  (1)  bekezdésben foglaltak nem 
alkalmazhatók. 

(4) Az  (1)  bekezdés szerinti rendelkezés nem érinti a közterület használó azon jogát, 
hogy az eredeti hozzájárulást megállapító határozatban szereplő feltételek szerint 
teljesítsen kérelme alapján. 
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(5)  Az  (1)  bekezdés szerinti időszakra eső befizetett közterület-használati díjat vissza 
kell fizetni." 

2. § Hatályát veszti az  R. 27/A.  §-a. 

3. §  (1)  Ez a rendelet — a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel —  2020.  május  21.  napján 
lép hatályba. 

(2) A 2.  §  2020.  július 1-jén lép hatályba. 

Budapest, 2020.  május  20. 
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a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és 
használatának rendjéről szóló  4/2020.  (II.  27.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló önkormányzati rendelet indokolása 

Általános indokolás 

A  módosító rendelet a Magyarország Kormánya által a  40/2020.  (III.  11.)  Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a következők szerint változtat a Józsefvárosi 
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
4/2020.  (II.  27.)  önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain. 

Részletes indokolás 

1.  §-hoz 

Az a vendéglátó üzlet üzemeltetője, aki  2020.  március 1-je és  2020.  május  17.  napja közötti 
időtartamban közterület-használati hozzájárulásban részesül a vendéglátó terasz és az ahhoz 
kapcsolódó közterületen kihelyezett terasz utáni közterület-használati díj fizetéségi 
kötelezettség alól mentesül. 

Ezen rendelkezés azon vendéglátó üzlet üzemeltetőjére vonatkozik, aki, díjhátralékkal nem 
rendelkezik, vagy  2020.  június  15.  napjáig rendezi a  2020.  február  29.  napját megelőző 
hátralékát. 

A  rendelkezés alapján a díjfizetési kötelezettség alóli mentesülés a rendelkezés hatálya 
lépésével automatikusan bekövetkezik, azt nem kell kérelmezni. 

2.-3.  §-hoz 

Hatályát vesztő és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
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