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Budapest Józsefváľosi on koľmá nyzat
Képviselő.testü let e számár a

Előteľjesztő: Vörös Tamás képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontj a:20I2.januáľ 19. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefvárosi Onkormányzat tulajdonában lévő ktizterĺĺletek
haszná|atálľĺíl és hasznáůatának ľendjéről szĺilĺí 24I2009.(v.21.) t'k. sz. ľendelet
mĺódosítására

A napirendet aytltlzźrt ülésen kell tárgyalni, a dcjntés elfogadásahoz egyszertifuqlgqgi!ę!!
szav azattobb s é g s zfü sé ge s.

ElorcÉszÍro szpRvezprl ľcysÉc: GłzoÁlrooÁsl Üoyoszra.ly
KÉszÍľBrľľ: DR. IvÁN Rou,No Ücyoszrltyvľzelő
PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNypI./Nptrĺ lcÉNyeI.. IcłzoI-Ás: í d^/^

Jocl roNľRoLLi.1^6
cJ'Ą

TonvÉľyBssÉoI pĺ-I-BľónzÉs: l #,ą|đf ĺfuru*
Dn. MÉszÁREzur,ł

e rccy zÓr HELYETTE S ĺr o ĺĺncy zo
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati jav aslat a bizottság számát a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
megtárgya|ását.

javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés

X
X

Tisztelt Képviselő.testület!

Az elmúlt időszakban több köaeľiileten elhelyezni kívĺínt műalkotás, vallási szimbólum
ügyével is foglalkozott a Képviselő-testület.

Az iigyeket két főbb jogteľület érintenek. Egyfelől vonatkozik tétjuk a helyi önkormźnyzatok
és szerveik, a końáÍsasági megbízottak. valamint egyes centľális alaľendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiľől szóló 1991. évi XX. tv. 109.$-a.

,,]09. $ (]) Mĺĺvészeti alkotás kozterületen, valamint önkormányzati tulajdonú
épületen való elhelyezésérőĺ, áthelyezéséről, lebontásáról a település
onkormónyzatának képviselőtestülete, Budapesten fővóľosi tulajdonli közterület vagł
épüIet esetében a Jővárosi onkormányzat kozglűlése, a kerüIeti önkormányzat
tulajdonában álló kozterület vagy épület esetében a keľületi önkormónyzat
k,ćpv i s e l ő t e s tül e t e dÓ n t, é s go n do s ko di k fe nnt ar t á s ár ó l é s fe lúj ít ás ár ó l.
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(2) A dÖntéshez a míĺalkotós m{jvészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell
beszerezni.

(3) Nem Ónkormányzati tulajdorui épületen lévő míivészeti ąlkotásokąt az illetékes
Ónkormányzat képviselőtestülete - szakvélemény kikerésével - védeni koteles, új
elhelyezés esetén véIeményezési joga vąn. ''

A hivatkozott jogszabályhely a keľületi ĺinkormányzat képviselő-testtiletének saját tulajdonťl
területen döntési, nem ĺinkormźnyzati tulajdonú terĹileten véleményezési jogot biĺosít.

A törvény tárgyi hatá|ya a ,,muvészeti alkotásokľď' terjed ki. Vannak azonban olyan
művészeti alkotásnak nem minősülő vallási. kulturális. töľténelmi szimbólumok. emléktáblák
melyekľe a töľvény nem vonatkozik.

A másik jogteľĹilet amely a témával kapcsolatos, az a közterület-haszná|at engedélyezésével
kapcsolatos. A foviáľosban a szabá|yozéls 2 szintű. A főváľosi köZteľületekhasznáIatźrő| és a
közteľületek ľendjéľől szóló 59/1995 (X.20) Főv. Közgytílési ręndelet kerętszabá|yokat
tarta|maz minden (tulajdonostól fliggetlenül) közterületľe, míg a Józsefuárosi onkormźnyzat
tulajdonában lévő közterületekhaszná|atáľól és haszná|atának rendjéről szóló 2412009.(v.2I.)
ök. sz. rendelet a helyi sajátosságokat veszi figyelembe. A két rendelet a|apjźln a közteľület-
hasznáIat 3 csoportba sorolható. (I. kozteľület-használati hozzájárulás koteles, 2. nem kell
hozzójárulás, 3. nem adható ki hozzájdrulds (tilos))

A hivatkozott rendeletek egyike sem szabályozza művészeti alkotásnak nem minősülő vallási,
kulturális, töľténelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezésének engedé|yezését, így az ügyek
ezen csoportj ában j oghézag mutatkozik.

Javaslom a helyi rendelet kiegészítését, az |99I. évi XX. tv-el töľténő összehangolását.

Ezen tigýípusoknál a sztikséges szahnai, táľsadalmi, városfejlesztési egyeztetések
lefolyatása, a különbĺjzo javas|atok összehangolása éľđekében, ennek időigényéľe tekintettel,
a kérelmek beaďására, összegffitéséľe minden évben határnapot javasolok kijelölni.

A fent leírtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítás e|fopdását.

\ / .-ĺ*_*' :
,J b,ĺi., ).-,^s

Budapest, z)Iz.január 1 0. Vörös Tamás

képviselő

Törvényességj ellęnőrzés :

T
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Dr. Mészár Erika
a j e gyzőt helyettesítő a|1 e gyző



Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzatKépviselő.testületének

....120|2. (.... ..) łinkoľmányzati ľendelete

a Józsefuáľosi onkoľm ányzat tulajdonában lévő közteľü|etek használatáľól és használratźnak ľendjéľő|
f4l2009. (Iv.21.) iinkoľmányzati ľende|et módosításáľó|

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmtnyzat Képviselő-testiĺlete a helyi
önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. toľvény 16.$ (1) bekezdésében és a 65lA. $ (2)
bekezdésében, a fővárosi kĺjzteľületekhaszná|atźtról és a közterületek rendjéľől sző|ő 59lL995 (X.20.)
Fov. Közgyűlési rendelet 4.$-ában kapott fe|hata|mazása a|apján az 'A|aptorvény 32. cikk (l) bekezdés
a) pontjában meghattrozott feladatköľében eljárva a következőket rendeli el:

1. $ A Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atźrő| és használatának
rendjéről sző|ő 2412009. (IV.2l.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. $ (1) be-
kezdése a következő c) ponttal egészül ki:
^\ TÁ-"^ff'á.^. v^-igazgatási területén az 1991. évi XX. törvény 109' $-a alapján a keľi.iletiĐw, JvLĐýLv4lvo Rvzl

önkoľmányzat képviselő-testületének döntési vagy véleményezési jogkorébe tartoző ügyekre.''

2. s A Rendelet 2' $ (l) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

.g) az 1991. évi XX. törvény 109. $.a a|apján míĺvészeti alkotásnak minősĹilő tárgyak, valamint a

művészeti alkotásnak nem minostilő vallási, kulturális, töľténelmi szimbólum(ok), emléktábla(ák)
e|he|yezéséhez.,,

3.$ A Rendelet 3. $-a a következő (3/a) bekezdéssel egészĺil ki:
,,(3la) Arendelet 2. $ (l) bekezdés g) pontja szerinti eset(ek)ben kizárő|ag a Képviselő-testiilet dönt.''

4. $ A Rendelet 3. $ (4) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(4) A kérelmet a kére|mezett hasznéł|at kezdó időpontja előtt - rendelet. 3.$ (2) bekezdése
esetén legalább 16 munkanappal, a ľendelet 3. $ (3) bekezdése tekintetében legalább 8

munkanappal - korábban az onkormányzatHivata|tlhoz benyújtani, melynek azFKgy. rendelete
6' $ (7) bekezdésében szabźiyozoffakon ttitarta|maznia kell:
a) a hivatalos helyszínrajzot,
b) a ľendelet 2 $. (1) bekezdés g) pontja szerinti esetekben részletes művészeti, vallási,
kulturális, történeti, helytörténeti dokumentációt.,'

5. $ A Rendelet 3. $-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) A rendelet 1. $ (1) bekezdés c) pontja és a3. (3la) bekezdése szerinti esetekben a kérelmet a
tervezett elhelyezést mege|őzó év március 31. napjáig kell benyújtani az onkormányzat
Hivataltthoz;'

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

,,(3) A közterület-haszná|ati hozzájźtru|ts' kivéve a rendelet 2. $ (1) bekezdés g) pontja szeľinti
eseteket, csak ideiglenes jelleggel, meghatározott időtaľtamra, vagy meghatározott feltétel
bekövetkeztéig adható.''

7. s A Rendelet 8. $ (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

,,h) a rendelet 2. $ (1) bekezdés g) pontja szeľinti ęsetekben.''

8.$ Jelen Rendelet 20If.február 0l. napjrán |éphatźiyba.
Budapest' fU|f . januáĺ ...

Dr. Mészár Erika Dľ. Kocsis Máté
jegyzőthelyettesítő a|jegyző polgármester



a Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában
|évő ktizteľületek haszná|atátől és
használatának ľendjéľől 2412009. (w.21.)
tinkormányzati ľendelet

(4) A kérelmet a kére|mezett haszná|at kezdő
időpontja előtt - rendelet 3.$ (f)bekezdése esetén
legalább 16 munkanappal, a rendelet 3'$ (3)
bekezdése tekintetében legalább 8 munkanappal -
korábban az onkoľmányzat Hivata|źlhoz
benyrijtani, melynek azFKgy. rendelete 6. $ (7)
bekezdésébe n szab á|y ozottakon tűl. tarta|maznia
kęll:

- h ivatalo s he|y színr ajzot'

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi
onkoľmányzat Képviselő-testületének
....l20t2. (. . .. . .) iinkoľmányzatĺ ľendelete

a Jőzsefválľosi onkoľmányzat tulajdonában
|évő közteľületek használatáľól és
használatának ľendjéľől 24/f009. (Iv.21.)
önkoľmányzatĺ ľendelet módosításáľól

1.$AJózsefuárosiÖnkormźnyzat
tulajdonában lévő kozteľtiletek haszná|atárő| és
haszná|atának
rendjéről sző|ő 24lfO09. (IV.z1.) önkormányzati
rendelet (atovábbiakban: Rendelet) l. $ (1) be-
kezdése a következő c) ponttal egészül ki:

,,c) Józsefi'áľos kozigazgatási teľületén az I99|'
évi XX. törvény 109. $-a alapján a keri'ileti
önkormányzat képviselő-testtiletének döntési
vagy v é l eményezé s i j o gk öľ éb e tarto zó ü gyekľe.''

2. $ A Rendelet 2. $ (1) bekezdése a következő g)
ponttal egészül ki:

.g) az 1991. évi XX. törvény 109. $-a alapján
művészeti alkotásnak minőstilő tár gy ak, valamint
a művészeti alkotásnak nem minősülo vallási,
kulturális, történelmi szimbólum(ok),
emléktábla(ák) elhelyez éséhez.,,

3.$ A Ręndelet 3. $-a a következo (3ĺa)
bekezdéssel egészül ki:
,,(3la) A rendelet 2. $ (1) bekezdés g) pontja
szerinti eset(ek)ben kizárő|ag a Képviselő-
testtilet dönt.''

4. s A Rendelet 3. s (4) bekezdése helyébe a
ktivętkező rendelkezés lép:

,,(4) A kérelmet a kérelmezett hasznáIat kezdő
időpontja előtt - rendelet. 3.$ (2) bekezdése
esetén legalább 16 munkanappal, a rendelet 3. $
(3) bekezdése tekintetében legalább 8

munkanappa| - korábban az onkormányzat
Hivata|źlhoz benyújtani' melynek az FKgy.
rendelete 6. $ (7) bekezdésébe n szabźiy ozottakon
tí|tarta|maznia kell:
a) a hivatalos helyszínľajzot,
b) a rendelet 2 $. (1) bekezdés g) pontja szerinti
esetekben részletes művészeti, vallási, kultuľális,
történeti, helytörténeti dokumentációt.''

5. $ A Rendelet 3. $-a a következő (6)
bekezdéssel egészüI ki:
,,(6) A rendelet 1. $ (1) bekezdés c) pontja és a



(3) A közterület-haszná|ati hozzá|źlru|ás csak
ideiglenes jelleggel, meghatźrozott időtartamľa,
vagy meghatározoĺt feltétel bekövetkeztéig
adható.

3'$ (3/a) bekezdése szerinti esetekben a kérelmet
a tewezett elhelyezést mege|ózó év március 31.
napjáig kell benyújtani aZ Önkormányzat
Hivataltthoz."

6' $ A Rendelet 4. $ (3) bekezdés első mondata
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3 ) A közterület-h asznźiati hozzźĘárulás, kivéve
a rendelet 2. s (1) bekezdés g) pontja szerinti
eseteket, csak idei glenes j ellegge |, me ghatár ozotĹ
időtartamra, YIEY meghattrozott feltétel
bekĺjvetkeztéig adható'''

7' $ A Rendelet 8. s (1) bekezdése a következő h)
ponttal egészül ki:
,,h) a rendelet 2. $ (1) bekezdés g) pontja szerinti
esetekben."




