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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véIeményezi tr
Hatáľ ozati j av as|at a bizottság szźlmźtr a:

A Városgazdálkodrási és PénzÍigyi Bizattsźtg javasolja a Képviselő-testĺiletnek az etóteqesztés
meglárgyalősäú.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

Előzmény

A ffiváľosi közterületek haszĺĺráiatźlról és a köĺerüIetek rendjéről sző|ő 59/1995. (x.20.) Fővárosi
közgyiĺlési rendelet adott felhatalmazást a kerületi önkoľmányzatok részére a közteriiletek
hasznáiatának további szabá|yainak megalkotására. Ennek a|apján a józsefvźrosi onkormźnyzat
tulajdonában lévő köztertiletek haszrźiatźrć:| és használatanak rendjéről szóló 24/2009. N.2|.)
önkormányz-ati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabéůyozza az önkormĺínyzat tulajdonźban á||ő
közteľületek hasnlá|atát.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szó|ó fDI|. évi cLxxxx. töľvény (a továbbiakban:
Mötv.) 23. $-a, mely a fővárosi és kerületi önkormányzatok feladatköreit érinti 20|3. január 01 -jén
lépett hatráIyba'
Az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 2. pontja éľtelmében a keri.ileti önkormányzatok feladatává vált a
tulajdonában álIó közterületęk hasznźt|atźravonatkozó szabályok és dijak megállapítása.
A fĺjvárosi közg;rÍĺlés fenti szabá|yozásnak megfelelően elfogadta a sajátt, csak a fővrtľosi
önkormányzat tulajdonában álló köztertiletekre vonatkozó 3/2013. (Iil.08') Főv. Kgy. rendeletét, mely
20 l 3. mĺíľcius l 0. napján hatéiyba lépett.

Fentiek alapján a Rendelet több esetben is hivatkozik az 59/1995. (X.20.) Fővárosi közgyíÍlési
ľendeletre, mely már nem hatályos, így sziikségessé vźit a Rendelet felülvizsgálata és új ľenđelet
alkotiísa, melynek további indokát képezi, hogy a Rendelet elfogadĺása óta több 

.alkalomma|

módosítĺásra kerĹilt illetve a jogszabäůyihźúteret @EY, d korábbiaktól teljesen eltérő jogszabáiyrend'szer
adja.

Az alapkoncepció továbbra is az, hogy a közterület-használati hon,átjźru|éłs önkoľmányzati batősőgi
ugy, igy a rendelet tervezetben és az abban nem szabá'|yozott e|jźlĺási cselekményekre a közigazgatási
hatósági eljráľás és szo|gźitatźs általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
rendelkezései a|ka|mazandót valamint a mozgőképről szó|ő 2004. évi II. tĺiľvény (Filmtv.) szerinti
szabéůyokat is firyelembe kell venni.

A rendelet teÍv ezet szerkez.eti felépítése szerint:
- négy fejezetĺe tagolódik

I. általános rendelkezesek
II. eljrírási szabályok
m. jogellenes közteľiilet-hasznáiatkövetkezményei
[V. záró rende|kezések

- afejezetek alcímekre tagolódnak aza|źhbiak szerint:
1. a rendelet hatźůya, értęImező rendelkezések
2. a közteriilet hasznźůata
3. a közteľiilet has ńiat időtartama és a közterület-hasnlźůati hoz'zájźru|ás

kérelmezése
4.aköztęrület-hasnlá|atihozzájáĺutásmegadása
5. a közterüIetĹhasználati hozzźýźru|ásmegszĺĺnése, szünetelése
6. a közteriilet-hasarálati díj
7. mélĺányosság
8. apá|yźuati eljráĺás szabźůyai
9. mentesség a k<izerulet-hasznźilati dij fizetése a|ő|

A rendelet tervezetnekkettő melléklete és egy fiiggeléke van:
- 1. melléklet a k<jzteľületek övezeti besorolásą
- 2. melléklet közteľület-hasnlźůati dij tźhllánat"
- 1. fiiggelék a kérelem-nyomtatvány

Atervezet szeľint közterület-hasznźůatiüryekben a korábbi szabá|yozáshoz hasonlóan eljrár:
- a Képviselő-testület 1 esetben, a mĹĺvészeti alkoŁásnak minősüIő tźttgyak, valamint a művészeti
alkotrásnak nem minősülő vallási, kulturális, töľténelmi szimbólumok, emléktríblák elheýezése
tźľlgslában,
- a polgármester, amennyiben a Vĺáľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
nem ülésezik, vagy ahasznáůat időtartama u ew hetet nem haladja meg, és akére|mezo nem kér díj
csökkentést, illetve akkor, ha a kérelmezn díjfizetés alóli mentességben részesül, valamint a Filmtv.
szerinti filmforgatás esetén.
- aBizottsźtga fentieken kí\'ĺili esetekben.



Yá|tozat|anul a köĺeľiilet használata esetén díjat kell ťlzetni, a díjakat a ľendelet tervezet 3. melléklete
tartalmazza.

IJ j szabźůy ozás i e lemek:

- az építési, szerelési tevékenység esetén, amennyiben 5 munkanapon belül az eredeti állapot
szerinti módon a közterületet az önkormányzat rendelkezéséľe bocsáfia ahasznćiő, ebben az
esetben a dij 30 Yo-avisszatéríthető.
A kerületben nagy problémát jelent az építkezési munkateľületľe átadott közterületek nem
eľedeti állapotban történő visszaadása, visszavéte|e, az űj szabźůyozäs ösztönző szerepet tölt
be.

- pontosításľa kerül a kiteleptiléssel érintett tźrsashźnak részére történő' az e|őzó évből a
befizetett közterület-hasznáńati dij 20%-źnak visszaťlzetése, valamint részletes szabályokat
źi|apit meg, hogy mely szempontokat kell ťrgyelembe venni a visszaťlzetésnél. lndokolt
bevonni mind a közvetlenül, mind a kitelepüléssel közvetetten érintett társashĺázak körét is,
hiszen a kitelepülés mellett lévő tĺáľsashźn |akői is hasonlóképpen érzékeli a környezeti
hatásokat.

- a jogellenes köĺerület-hasznźůatkövetkezményeinek a megźi|apítása.
Amennyiben a közterület-feĺügyelők, vagy a jogszabźůyok szerint ellenőrzésre jogosult más
szervek, vagy az onkormányzat áůtal. megbízott egyéb személyek, a Hivatal megbízott
ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon t<jľténő ellenőrzésĺ.ik során megállapítják a
jogellenes közterĹilet-haszntůatot, abban az esetben a hasznáúőt felhívják a jogellenesség
megszüntetésére és az eredeti állapot helyľeállíĺĺsĺára 8 napos hataľidő tĺĺzésével.
Abban az esetben, ha az ellenőrzést végzok az utóellenőrzés során megállapítják, hogy a
jogellenesség továbbra is fennáll, akkor ezt jelzik az onkormányzat fe|é. Ebben az esetben a
teljesítésľe való felszólítast is magában foglaló határozat keľül kiadásra, mely tarta|mazza a
jogellenes közteriilet-haszntůatot, az attől való eltiltást és ténylegesen hasznźrtrt időtzrtarn
a|apjźn fizetendő díj emelt szintiĺ összegét mely differenciáltan kerül megá||itźsra, attő|
függően, hogy a kötelezett hány napon belül tesz eleget ezen dij-fizetési k<jtelezettségének,
azaz
- ha 15 napon beliil akkor a háromszorosát, mely alól kivétel az az eset, amikor
mege|őző 5 éven belül háľom alkalommal megállapították ajogellenes közterület-haszntiat,
abban az esetben a díjfizetési kötelezettségaz ötszörösére emelkedik.
- ha 30 napon belül akkoľ az ötszörösét,
- ha30 napontul akkor atizszeresét.

A Képviselő-testiilet diintése a Magyarorszźąhe|yi önkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXX. tv.
23. $ (5) bekezdés 2.pontjźn és a mozgóképről szóló 2004. évi II. töľvény 37. $ (4) bekezdésén alapul.

Fentiek a|apjźn kérem az e|őterjesztés mellékletét képezó önkormányzati rendelet elfogadását.

Budapest, 2013. április 09. .---) I L
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Tö'rvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:
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Budapest Főváros VIII. kertĺlet Józsefváľosi onko rmányzat Képviselő.
testületének

... . . . . ĺ20t3. (Iv. . . ....) iin koľmá ny zati ľendelete
a Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában lévő kiizteľĺiletek használJatáről

és használatának rendjéľől

Budapest VIII. kęrület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testĺ.ilete az A|aptorvény 32.
cikk (2) bekezdésében kapott eľedetijogalkotói hatáskörében, amozgóképľől sző|ó2004. évi
II. tĺlrvény 37. $ (4) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapjźn, a Magyarország he|yi
önkormányzatairőI sző|ő 2011. évi CLX)O(X. t<ĺrvény 23. $ (5) bekezdés 2. pontjában
meghatarozott feladatkorében e|járva a kĺivetkezőket ľendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatá|ya, érte|mező rendelkezések

l.s A rendelet hatźiya a Budapest VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban:
onkormanyzat) kizigazgatési teľĹiletén az onkormányzat tulajdonában álló közterĹiletekre
terjed ki.

2. $ E rende|et a|ka|mazásában:
1. közterĹilet:
a) az építettkĺimyezet a|akításáĺől és védelmérőI szőLő tĺirvény szerinti köZteľület,
b) egyéb ingatlanoknak a közhasznáIat cé|jara átadott része, az erről szőIő külĺjn

megállapodásban foglaltak szerint;
2. épĺj,let az épített kömyezet a|akitásźnől és védelméről szóló törvény szerinti épĹilet;
3. nyílt szerkezętli pult, vagy źi|vźny: térelemekkel nem hatźroIt, talajhoz nem rögzítelt,

ide i gl ene s, keľe skeđelmi célokat szo|gá|ő szerkezet;
4. pavilon: szi|ard térelemekkel köľülhatĺĺľolt, talajhoz riĺgzített vagy azon álló, huzamos

emberi taľtőzkodásra - jellemzően kereskedelmi tevékenység folytatásaľa - alkalmas,
legfeljebb |2 m2 alapteľiiletiĺ építmény;

5. szóľólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (teľméket vagy szolgá|tatást népszeľíĺsítő) vagy
tájékoztatási célú nyomtatvány,iratkézbolkézbe tĺiľténő ingyenes átađása;
6. tömegközlekedési megálló: a tömegközlekedési jrírmtĺĺe tĺjľténő fel- és leszállás

lefolytatásaľa, illetve a tömegk<izlekedési jáľmriľe töľténő vfuakozźs cé|jaru közteľületen
elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdaszigetjellege, korlátokkal való ellátása stb.)
jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást je|ző táb|átő| a
játda teľĹiletéből
a/ autóbusz jáĺmuvel<nél csuklós jźfim:.I esetén 2 m szé|es és 18 m hosszú, egyéb jźfimti

esetén 2 m széles és 12 m hosszti, kettős megálló esetén 2 m szé|es és 36 m hosszú teľület;
b) vi||arĺos jármúvekné| 2 m széles és 55 m hosszú teľĹilet, valamint a megállóhelyeknél

létesített utasvĺĺľó.

3.s E rendelet hatá|ya a|átartoző közterĹiletek övezeti besorolását - l.,2.,3., 4.,5. közterületi
kategóriak jelöléssel _ az ]. melléklettartalmazza.



2. A közterÍilethaszná|ata

4.s (1) A közteľiiletet rendeltetésének megfelelő cé|ra _ jogszabźůyok keretei közĺitt _ barki
szabadon haszná|hatj a.

(2) A kĺizteľület rendeltetésszeľíĺ haszná|atamások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterĹilet haszná|ata, ha a hasznźiat a kÓZterĹilet vagy annak
meghataĺozott része mások általi rendeltetésszenĺ igénybevételét az e ľendeletben
megfo galmazott módo n akadáIy ozza.

5.$ (1) A közteľület renđeltetésétől eltéľő haszná|atához (a továbbiakban: közteľtilet-
haszná|at) az onkoľmányzat hozzźtjźrulźsa (a továbbiakban: közteľĹilet-hasznźiati
ho zzáj áru|źls) szfü s éges.

(2)Kozterulet-használatihozzźĄárulástkellbeszerezni:
l. kozterĹiletbe nýló védőtető, előtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, fennmaľadásához,

ha az a koĺertiletb e az épi|et azon fa|źĺnak síkjától 10 cm-en túl nyulik be, vagy annak nyitott
á||apottl köZteľiiletre eső vetiilete az 1 m"-t meghaladja;

2. hirdető-beľendezés és ľeklámhoľdozó elhelyezéséhez, fennmaradásźlhoz' ideéľtve a
választási kampanyt szo|gá|ő önálló hiľdető-berendezés közteľĹileten történő elhelyezését,
fennmaľadását is, továbbá a köĺeľĹiletre j ogszenien - különö senhozzájźlrulás vagy j o gszabźiy
rendelkezése alapján - kihelyezett báľmilyen építményľe vagy tétrgyra (ktilönösen pavilonľa,
nyílt szerkezetú elaľusítópultra vagy építési, illetve egyéb céLt szo|gá|ó á|Ivźtnyzatra, előtetore'
védőtetőre, ernyőszerkezefte) felszerelt ľeklám, és reklámhordozó berendezés e|he|yezéséhez,
fennmaľadásához; továbbá báľmilyen képek, vagy ľeklámok közterületre tĺjľténő vetítéséhez,
és az erre a cé|ra szo|gáIő beľendezések közteľületre tĺirténő elhelyezéséhez, fennmaradásźthoz
(a továbbiakban egyĹittesen: reklámtevékenység);

3. árusító és aľusítással kapcsolatos, valamint pavilon, éptilet, ilz|et létesítéséhez,
fennmaľadásához, va1y a métt meglévő ĺĺľusítóhelyek, pavilonok, éptiletek, tĺzletek
mfüĺidéséhez, łĺľubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, teľmelői piaci ĺĺľusításhoz _
ideértve akézbo| tĺirténő rĺľusítást is;

4. a kĺizlekedési szolgáLtatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fiilke és

váĺakozőhelyiség, tizemanyagtöltő állomás, uzemarryag-egységźtrat je|zł| berendezés
létesíté séhez, fennmar ađźsźůloz;

5. a koztisďasźryga| kapcsolatos építmények és berendezések e|he|yezéséhez,
fennmaľadásźlhoz,amennyibenazoknemaköztltÍartozékai;

6. akozűtteľületén kívĹil gépjĺírmú-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaľadźĺsźtho7'
7. utcabútoľ, figyelmeztető és tájékoztatő tźtblra, koztéri őra, kivetítő- és videofal-

berendezéselhelyezéséhez,fennmaradásához;
8. totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szeľencsejáték cé|ját szo|gá|ó |áda

elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai áľusító és egyéb automaták (például:
péluvźitő, ital, tĺimegközlekedés igénybevételére jogosító jegy, telefonkáľtya, báľmilyen
bankautomata,ATM)fe\állításához,f enlmaradásźůloz;

9. építési munkával kapcsolatos létesítmények valamint építmények és törmelékek
elhelyezéséhez,fennmarudáséůloz,tźlro|źsźłloz

10. kozÍlzemi uzemzavar, távközlési kábelek hibaelháľításához, ha a kd'zeriilet
igénybevétele előľeláthatőan a 7 2 őrát meghaladj a;

11. alkalmi és mozgóbolti ĺĺrusításhoz, szőrőlap osztásźůloz, szo|gźtltato tevékenység
végzéséhez, szőrakoztató tevékenység folytatásähoz, valamint aportrérajzoláshoz;

|2. fénykép-, video- és hangfelvétel, a mozgőképről szóló tĺirvény (a továbbiakban:
Filmtv.) hatáLya alá nem tartoző filmalkotás készítéséhez akkor, ha az a közteriilet



rendeltetésszer!hasznáIatát 30 percnél hosszabb ideig vagy 15 |ł alapteľiiletnél nagyobb
méľtékb en akađá|y ozza;

13. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások,
vásiírok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtaľtásźłloz szükséges k<izterĺileti
helyszín haszná|atához, va|amint mutatványos tevékenység folytatásźthoz, továbbá az ezek'hez
kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, e|he|yezéséhez' fennmaradásához;

14. akonerület egyéb tuľisztikai' kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításźůtoz, az ez
alapj an létesített üzlethelyisé gből idei glenes vagy idényj ellegű kitelepüléshez;

15. fak és zöldteľĺiletek védelmétszoIgá|ó berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásźůloz;
|6. teleptilési szi|źrd hulladék gffitésére szolgáló konténer kĺizteľĹileten tĺirténő

e|helyezésébez;
1 7. lakossági jellegű órzött parkoló létesítéséhez, fenrrnatadásához;
18. a közúti kĺizlekedési szolgáltatásolĺľól és a közúti jáľmúvek tizemben tartásźnő| sző|ő

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. $-ában foglalt esetben;
|9. utcazenéIéshez;
20. az alkalmankénti rakodáshoz, koltozéshez szĹikséges közteľĹileti helyszín kizarólagos

haszĺá|atźůloz;
2|. civil és egyéb szervezetek éľdekében végzett adomanygffitéshez szükséges

építmények, ber eĺdezések elhelye zéséhez, fennmaradá sźthoz;
22, ételosztáshoz szfüséges építmények,berenďezések elhelyezéséhez, fennmaradásźůloz;
23. a művészeti alkotásnak minősülő tárgyak, valamint a múvészeti alkotásnak nem

minősiilő vallási, kulturális, töľténelmi szimbólum(ok), emléktábla(ak) elhelyezéséhez;
24. nem közteľületen á|Iő üzlethelyiség esetén az ilz|et homlokzatával érintkezó

közteľĹileten tĺjľténő ideiglenes vagy idényj ellegtĺ iĺľusításhoz;
25. uz|eti szźi|ítás vagy rakodás alkalmával göngyĺilegek elhelyezésére, árukiadásra;
26. építési-kivitelezési munkához szfüséges munkagép ideiglenes _ haĺom órát meghaladó

_ tartőzkodása cé|jźlr a;

27. olyan rendezvények kapcsĺĺn, ahol aréstvevők zöldterületet használnak.

6.$ (1) Üzemképtelen gépjárművet köZteľĺilet-hasznźiati hozzájaru|ás nélkül csak
mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabadtárolni.

(2) 
^közterület-hasznźiatihozzájéru|ást 

a gépjĺĺľmÍí üzemben tartőjakérheti.

(3) A kđzteľĹilet-hasznźiati hozzájáru|ás főútvonalľa és ttimegközlekedés által jáĺ útvonalľa
egyá|talán nem, mellékútvonalra csak hatáľozott idore - legfeljebb 60 napra -, díj ellenében
adható ki.

(4) A gépjáľmű üzemben tartőja üzemképtelen jĺíľművek esetében köteles a közteľĹilet-
hasznźt|ati hozzájáru|ás szćlmźú a gépjarmu ęlső szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és
olvasható módon elhelyezni.

7. s ( l ) Nem kell közteľĹilet-hasznźlati hozzźtjźru|ás:
a) akozilt, a jáĺda és a zöldteľĹilet építéséve|' javítźtsával és fenntaľtásával kapcsolatos 72

óľai időtartamot meg nem haladó k<iĺerület-igénybevétel esetén;
b) a távkozlési kábelek, valamint közműves berendezések és létesítmények hibaelháľítása

éľdekében a72 őrai időtartamot meg nem haladó munkak végzése esetén;
c) az élet- és balesetveszély megsztintetését, e|hźrltását szo|gá|ő közterület-igénybevétel

esetén, statikus vagy más szakérto źitalígazo|t, meghatarozott sziikséges időtartamon belĹil;
d) u úttartozékok és a közúti kĺizlekeđés szewezésének és irźnyításának céljait szo\gá,Iő

berendezések elhelyez éséhezi
e) politikai rendezvények'hez, amennyiben az keľeskedelmi, vendéglátó és

reklámtevékenység végzésével nem jár;



fl spoľtesemónyek szervezése esetén a spoľtesemények útvonalának kijelöléséhez és
binositásához;
d közteľĹiletbe nyúló védőtető, előtető, emyőszeľkezet elhelyezéséhez,ha az a kozteľiiletbe

azon épiĺlet falának síkjától, amelyre rogzítették, 10 cm-en tulnem nýlik be, vagy ha annak
köztertilettel éľintkező feliilete az 1 négyzetméteľt nem haladj a meg;
h) fénykép-, video- és hangfelvétel' a Filmtv. hatá|ya a|á nem tartoző filmalkotás

készítéséhez akkot, ha az a közteľĹilet rendeltetésszenĺ haszná|atát 30 percnél nem hosszabb
iđeig zav Ąa v agy I 5 mf alapterületet nem haladj a meg.

(2) A kdzteľület nem ľendeltetésszeríĺ, de köĺeľĹilet-használatihozzćtjtnllást egyébként nem
igénylő igénybevéte|ét az igénybevétel megkezdését megelőző 72 őtáva|,legkésőbb azoĺbart
ahasznéiat megkezdésével egyidejűleg a Polgáľmesteri Hivatal közterület-haszná|atí Ĺigyekért
felelős szewezeti egységénél (a továbbiakban: Ügyosztály) be kelljelenteni.

8.$Nemadhatóközterület-hasznáIatihozzźtjźtru|ás:
1. tömegközlekedési jáľművek megállóira vonatkozóan, kivéve, ha a közteľiilet

igénybevéte|e az utasforgalom céljait, vagy azutasok e||átását,tájékoztatását szolgálja;
2. o|yan jźnđaszakaszĺa, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az

úttestre lépő gyalo go s észlelésé t akađá|y o zná;
3. zĺildterĹiletekre, ha a teľvezetl hasznźiat az ott levő növényállomanyt maradandóan

károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a teľtiletiikön húzódó kĺizmúvek
javitásźůloą létesítéséhez, fenrfiartásához nélkülözľretetlen munkálatokat;

4. ktizterületen nem árusítható termékek forga|mazźtsźůloz;
5. árusító, kereskedelmi vagy szo|gźitatő célokat szo|gá|ő és zárt szerkezeťu építmények

létesítéséhez,kivéve,ha ahatáIyos Helyi Epítési Szabá|yzat és a KeľĹileti SzabályozásiTerv
ezt lehetővéteszi;

6. olyan tevékenység gyakorlásara, amely a kömyezetre káros hatiíssal lenne, a
kcizbiztonságot vagy az egészséget veszélye ztetné;

7. olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szfüséges
eneľgia- és vízę||źttás, csatoma vagy a szabványoknak megfelelő zźrt ľendszerű
szenrlyvíze|vezetés és hulladéktĺĺrolás nem biztosítható, vagy a fe|haszná|ás mértéke nem
á||apíthatő meg'

8. jáľmű javitźsttra;
9.reklámhorđozőcéllalelhelyezett jźtrmutáĺolásźlhoz;
10. mutatványos tevékenységre, kivéve ĺinnepnap vagy rendezvény alkalmából a

rendezvény idotatarnźr a;

11.haahozzájétralástkérőnekköZteľület-hasznáIatíđíjtartozásavan;
|2. źrusitő aszta| elhelyezésére, egyik kcĺĺertĺleti övezeti kategóriában sem, kivéve a

kĺivetkező ünnepek előtti maximum 20 napos alkalmi aľusítást, vagy a sportpályáknál történő
iáľusítást:

a) karácsony _ szilveszteľ,
b) ĺőnap,
c) husvét,
d) március 15-i iinnepség,
e) halottak napja,

fl anyáknapja;
13. e rende|et hatá|ya a|á tartoző báľmely közterĹiletre , ha jővźůlagyoÍt szabźůyozási terv a

közteľület rendeltetéstől eltérő haszná|atáĺakor|átozátst, vagy tilalmat ír e|ő;
14. akijztlti közlekedés szabályairól szóló 111975. G.5.) KPM-BM egyĹittes rendelet 5. $

(1) bekezdésében meghatźrozott, a kö,zlekedésben va|ő részvétel feltételeivel nem rendelkező,
vagy a kĺizlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordoző cé||a| való elhelyezéséhez,
téro|ésźúloz;



15. abban az esetben, ha adott évben egy alkalomma| vagy haľom éven beltil kettő vagy
ennél több alkalommal a köZterü1et.baszná|atihozzájáru|źls nélkül vagy attól eltérően hasznźit
kö,zterületet, és eú. a tényt a köaerĹilet-haszĺáIat ellenőrzésére jogosult szervek (személyek)
megál1apítottak.

II. Fejezet

Eljárási szabáLyok

3. A közteľület-használat időtaľtama és a közteľĹilet-haszná|atihozzájaru|ás kérelmezése

9.s (1) Közteľület-hasznźiati hozzájarulźts csak ideiglenes jelleggel meghatározoÍI
idótartamravagy meghatátozott feltétel bek<ivetkeztéig _ adható, legfeljebb 3 évľe.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységľe _ ktilcĺnĺisen állvány, építoanyag,
töľmelék elhelyezésére _ közterĹilet-használatihozzájźtrulás csak az építésĺ munka végzésének
tartamára adható.

(3) Az otszággyuLési képviselők választásźtva| és az önkoľmányzati' va|alrlint az egyéb
képviseleti szervekbe való váLasztássa|, továbbá népszavazěssa| kapcsolatos hiľdető-
beľendezések elhelyezéséhez a vá|asztźs napjának kitűzését követő naptól a választások
ĺapjátkövető 15. napig terjedő ídőszak<taadható kdzterĹilet-hasznźiatihozzájźlru|źs.

(4) A köztęľtilet-haszná|ati hozzájáru|ás nem pótolja a jogszabźůyokban előírt egyéb
engedélyek (például építéstigyi, egészségügyi, ľendészeti stb.) hatósági, szakhatósági
engedélyek, szakhatósági engedéLyek,hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszeľzését.

10.$ (1) A közteriilet-haszná|atihozzájáru|ást annak kell kéľnie, a|<t a közteľĹiletet használni
kívánja.

(2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő
közterület-haszná|at esetében a fulajdonosnak vagy a tulajdonos képviseletére jogosult
személynek kell a közteľtilet-hasznźt|ati hozzájáru|ást beszereznie.

(3) Szóľólaposztás esetén a kdzteriilet-hasznét|ati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek
érdekében a szőrőIapot osztani kívĺánjĺĺk.

11.s (1) A kéľelmet a kéľelmezetlhaszĺáIatkezđő idopontja e|őtt a 12. $ (1) bekezdése esetén
legalább 16 munkanappal korábban, a |2,$ (3) bekezdése esetén legalább 8 munkanappal
korábban az IJ gy osnźlyhoz kell benyujtani.

(2) 
^ 

8. $ 12. pontjában meghatározott alkalmi jellegű árusításokľa vonatkozó kéľelmeket a
kérelmezett időpont előtt legalább 30 nappal kell benffitani.

(3) Az5. $ (2) bekezdés 23. pontjaszerinti esetben a kérelmet, haazelhelyezés az évelső 6
hónapjában tewezetĺ., abban az esetben az azt mege|őzó év szeptember 30. napjáig,ha az év
második 6 hónapjábarl tewezett, abban az ęsetben az adofrt év maľcius 31. napjáig kell
benyújtani.

(4) A közterület-haszná|atihozzájźtruIás irĺĺnti kérelemnek tarta|maznia kellkül<inösen:
a) a kére|mező nevét és lakóhelyének, vagy székJrelyének és telephelyének címét,

telefonsziĺm áfi , faxszźlmźú, e -mail címét;
b)aközteru|et-haszná|atcé|játésidőtartamát;



c) akonerulet-használat helyének, módjának és méľtékének pontos meghatátozását, 1:100
méretaráný helyszínľajzon tcirténő megjelölését, az utcabútorok, fük, egyéb közlekedést
befolyásoló elemek feltĺintetésével, rendezvények esetén atervezett résztvevői létszámot és a
tewezętt illemhelyek _ külon megjelĺilve az akadá|ymentesítettek _ helyét és daľabszámát;
d) akilzteruleten folytatni kívant tevékenységre jogosító okirat egyszení másolatát;
e) akére|mezó źita| folytatni kívant tevékenységben részt vevők nevét és lakcímét;
fl épitési engedélyhez kotött építmény esetében vagy épitési munkálatokkal <lsszefüggő

közteľtilet-haszná|at esetében az épittetőtol kapott meghatalmazźst és a jogszabályban előíľt
esetekben a jogerős építésĹigyi hatósági engedélyt;
Đ keľeskedelmi, szo|gźitatő és árubemutatási célokra vonatkozó kérelem esetén a

kitelepülés tervezettmódját bemutató fényképet vagy mtiszaki rajzot is;
h) cég- és címtábla, hiľdető berendezés, ľeklámhordoző elhelyezése iranti kérelem esetén a

cég-, címtábla, hirdető berendezés, ľeklámhordoző tervét és az énntett köztęľĹilet fényképét;
i) az5. $ (2) bekezőés |.-4.,7. és23. pontja esetén a teleptilésképi bejelentési eljĺĺľásról

szólóönkormźtnyzatiľendeletbenszabá|yozottd<intést.

(5) Települési sziLard hulladék képződésével játő közteľület-haszĺá|athoz köaerulet-
haszná|atí hozzájaru|ás akkor adható, ha a kéľelmezó igazolja, hogy a települési szi|árđ
hulladékkal kapcsolatos k<izszolgźitatást _ ennek teljesítésére jogosult szoIgźitatő t|tjén _
igénybe veszi'

(6) A kérelmet az l. Fĺ;ggelék szennti nyomtatványon vagy a nyomtatvźny tarta|mi elemeit
tarta|maző beadvĺĺnyt elektronikus úton vagy személyesen kell benyújtani.

4.Aközterĺilet-haszĺá|atihozzájárulásmegadása

12.$ (1) A kcizterület használati hozzéĄźtrulás iránti kérelemĺől _ a (2)-(3) bekezdésben
foglaltak kivételével első fokon a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) dönt.

(2) 
^ 

Képviselő-testület ďönt az 5. $ (2) bekezdés 23. pontja szerinti esetben, a benffitási
hataridőt követő 60 napon belül.

(3) A Polgármesteľ első fokon dönt
a) amennyiben a Bizottság |6 naptźn napon át nem tilésezik, vagy összehívott tilése nem

volt hatáľozatképes;
b) amennyiben a kérelmezetíhasznáIat iđőtartanTla az egy hetet (7 napot) nem haladja

meg és akételmező nem kér díjcsĺikkentést vagy díjelengedést, vagy a 33. $ alapjrín díjfizetés
alóli mentességben ľészestil;

c) tinkoľmiínyz ati v źiasńásokat ktivet ő 3 0 ĺaptźtri napig ;

d) a Filmtv.-ben szabályozott filmalkotás foľgatása céljábóltöľténő igénybevétel esetén.

13.s (1) A közteľĹilet haszná|atárőI szőIő dĺintést az LJgyosná|y a kozigazgatási hatósági
eIjáľás és szolgáltatás źllrtalános szabáIyaiľól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket. ) szab ályai szeľint hatáĺ ozatb a fo glalj a.

(2) AzÜgyosĺály a dö'ntés előkészítése soľán a kö'vetkezőket vizsgálja:
a) akoneruIet.haszĺá|at nem l'artozik.e a 8. $-a hatá|yaa|á;
b) akérelemtarta|mazza-e a 1l. $ (4) bekezdésében meghatźnozottakat;
c) aközterulet használatéůloz, a köZterĹileten tervezett tevékenységhez mely szakhatóságok

előzetes hozzájaľulása, állásfog|a|ása, véleménye ' nyi|atkozata sztikséges;
d) a közteľĹilet-hasznéiat összeegyeztethető-e a Fővárosi Szabá|yozési Keretteľvben

IFSZKT, 46l|998, (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet], a Budapesti Városrendezési és Építési



Keľetszabá|yzatbarl IBVKSZ 47lI998. (X. 15.) Főv. Kgy. ľendelet], a Jőzsefváros KeľĹileti
Epítési Szabá|yzatárő| szőIő 6612007, CXII.|2.) onkoľmanyzati rendeletben, a Józsefraros
Keriileti Szabá|yozási Tervében foglalt szempontokkal, megfelel-e a vaľosképi,
vĺĺrosrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, kömyezetvédelmi, közegészségĹigyi és
konisztasági előírásoknak, valamint a kereskedelmi és fuľisztikai szempontoknak.

(3) A köaerület-haszrr á|ati hozzźtjárulást meg kell ktildeni:
a) ak&eImezőnek,
á/ a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságnak,
c) a J őzsefvaľosi KözterĹilet-feliigyeletnek,
d) aBudapest Józsefuaľos onkormányzatPo|gźrmesteri Hivatala Hatósági Ügyosztályának,
e) aBuđapest Józsefuáros ÖnkormányzatPolgáľmesteľi Hivatala Pénztigyi Ügyosztályának.

(4) A kĺi zterület-haszn á|ati hozzájLírulás me glagađźtsát közö lni kell :

a) akére|mezi5ve|'
b) a J őzsefvárosi Közterület-felügyelettel,
c) a BRFK VIII. kerületi Rendőľkapitrĺnysággal.

(5) A kdzteľület-haszná|ati hozzájźm|źts eľedeti pé|dźnyát, vagy annak hiteles másolatát a
tevékenységet folytató személy köteles a helyszínenmagźnźitartarli és ellenőľzésre jogosult
személyek felhívásáľa bemutatni.

5. A kĺĺaerület-használ ati hozzáĄáru|ás megszűnése, szünetelése

1 4. s ( 1 ) A kĺj zteľüle t-hasznźiati hozzáj źtrulás me g sztĺni k :

a)ahozzáljLírulásbanmeghatźrozottidőelteltével;
b) a ho zzájáľul ásban me ghatáĺ o zott feltétel bekövetkeztével ;

c) haateľĹiletre uzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb fontos közéľdekből szfüség van;
d) a hozzájáru|ás a|apján haszná|atba adott kĺjzterĹilet tulajdonosa, vagy művelési ága

megv á|tozásanak ingatlan-nyilvantaľtási bej egyzésével ;
e) ha a közteľĹileten folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye vagy hatáIya

megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatásríra való jogosultságát egyébként elveszti;
l/ a jogosu|thalá|áva| vagy _jogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkező taľsaság

esetén _ jogutód nélküli megszűnésével;

Đ ha a jogosult bejelenti az onkoľmányzatnak, hogy a fél évet meghaladó időtaľtamú
köZteľiilet hasznáIatával _ érdekkĺirében felmeľĹilt méltanyolható okból _ felhagy. A
megszűnés napja az aľrap, amelyen az onkoľmányzat a bejelentésről tudomást szerez.

(2) 
^ 

közteľiilet-hasznźl,ati hozzájźrulás megszúnése esetén kiilön döntés nélkül a jogosult
źital mźlr beťlzetett hasznźiati díj időaľĺányos részét _ a kĺizterület-használati hozzájárulásban
foglaltak szerint _vissza kell fizetni a jogosult részére.

(3 ) A kö ĺerĹilet-használ ati hozzáj arul ást vi s sza kell vonni
a) akinek hatvan napot meghaladó közterület-haszná|ati díjtartozása van és azt irásbeli

felszólítás ellenéľe nyolc napon beltilnem fizetímeg1'
b) a hozzájźlru|ásban vagy a k<izterĹi1et-hasznéiatra, vagy az ezzel kapcsolatos

tevékenységekre vonatkozó jogszabźiyokban foglaltak megsértése miatt.

15.s (1) A Bizottság fontos kĺizéľdekből a koaerulethaszná|atĺĺnak szünetelését rendelheti el.

(2) 
^ 

közterület-haszná|at sztinetelésének ideje nem számít bele a közterĹilet-hasznźlat
idűartanába és nem lehet hosszabb, mint ahozzájaru|ás|ejártáigmég hátralévó idő.



(3) A köZterĺilet-hasznźtlat szünetelésének idejére a měr beťĺzetett köZterület-haszná|ati díj
időaľányos tészét külĺin dĺjntés nélktil vissza kell ťlzetni a közterÍilet-haszná|ati
hozzájźtu|ásban foglaltak szeľint - ajogosult részére.

16.s (1) Ha a közteľiilet-hasznáLaÍi hozzź$árulás megszúnik vagy sziinetel, a jogosult
kźlrtalaritási igény nélkül köteles a ktjĺeľület eredeti á||apotát _ különösen annak tisńaságáú _
haladéktalanul helyreállítani.

(2) A köztęriilet-haszná|attal jrĺľó kötelezettségek _ így különösen a közterület-használati díj
megfizetése _ szempontjából azt az időt is be kell számítani a k<laerület-haszná|atba, amely
alatt a jogosult az eľedeti állapotot hiányta1anulbelyreá||itja.

6. K<lzteľĹil et-haszná|ati díj

17.$ (1) A közteľülethaszĺáiatźLértkozterulet-használati díjat kell f,lzetni.

(2) Aközteľiilet-használati díjak éves-, havi-, napi- vagy idénydíjak.

18.s (1) A dijat a köaeľület-haszná|ati hozzájárulásban rogzített időtaĺamľa és módon a
jogosult köteles előre egy összegben megfizetni.

(2) Tartós (legalább 6 hónapot meghaladó) közterĹilet.haszntiat esetén a Bizottság a jogosult
kérelméľe méltányosságbő| havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegii
díjťtzetést is megállapíthat, melyet a közterület-használatihozzájáĺulásban rögzíteni kell.

(3) Mék'ányolható körülménynek számít, ha:
a) amagánszemély vagy egyéniváIla|kozó kéľelmező három vagy annál több gyeľmeket

nevel;
b) a magźnszemély vagy egyéni vállalkozó kérelmezo havi jĺivedelme nem éľi el az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb tlsszegének 400%-át;
c) amagźnszemély vagy egyéni vźi|a|koző kérelmező rokkantsági nyugdíjban részesül;
d) a magźnszemély vagy egyéni vá||a|kozó kérelmező egészségkiĺľosodott személy, aki

munkaképességét legalább 67 Yo-ban elvesztette;

Đ a gazdasági taľsaságnak a kérelmet benyujtó mege|ózo két iizleti évben méľleg szeľinti
eredménye negatív volt;

fl a civil szeĺvezet, egyhźlzi jogi személy, ha a közteľület-haszná|atot
alaptevékenységének vagy közhasznú tevékęnységének e|Látása éľdekében kéľi.

19.s (1) A létesítménnyel elfoglalt közteľĹilet nagyságának megá||apítástnéi a létesítmény
négyzetméterekben szźtmított teľületét kell figyelembe venni, beleéľtve ahozzátartoző _ az
alapteľületen túlnyúló _ szeľkezetet.

(2) 
^ 

közteľület-hasznźt|ati díj megállapítása szempontjából minden töredék négyzetméter
felfelé kerekítve egésznégyzetméteľnek és minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít.

(3) Reklámhordozók esetén annak hirdetőfeltiletét kell a dijszánítás a|apjaként figyelembe
venni, kétoldali hiľdetőfelület esetén mindkét oldalát.

(Ę Az óriásplakát, a hiľdetőoszlop és a zász|ő esetében darabszálm szeľint kell a kdzteľĹilet-
haszrléůati díjat ťlzetni.

20.s (1) A közterülęt-hasznéllati díjat a dĺjntésre jogosult egyedi dĺintéssel źi|apítja meg a 2.

mellékletben meghatarozott díjak a|apjźn. A 2. mellékletben meghattĺozott díjakat általanos
forgalmi adó nélkülkell éľteni.



(2) Amennyiben a közterĹilet hasznáIata fizető paľkolóhely elfoglalásźwal jźlr, abban az
esetben a ťtzętęndő díj napi ĺisszege megegyezik a területre éľvényes 1 órai paľkolási díj és a
díjköteles időszak szorzatának összegével parkolóhelyenként.

(3) A (2)bekezďéstől eltérően az a jőzsefuárosi székhelytĺ egyéni váI|aIkoző vagy gazdźikoďő
szeÍvezet, melynek vezető tisztségviselője józsefuaľosi állandó lakóhellyel rendelkezik, egy
parkolóhely nagyságú köZteľület-haszná|at igényig a polgĺĺrmester külĺjn döntése a|apján az e
rendelet szerinti kdzterĹilet-hasznáiati díj fizetésére koteles.

(4) Aki az źitalra e rendelet a|apjan jogszenĺen hasznźllt köĺerületet másnak hasznáIatra
átengedi, az az egyébként irźnyađő, kedvezményekkel nem csökkentett kĺizterĹilet-használati
díj haľomszorosát köteles megfizetni.

21.s Amennyiben a Bizottság a közteľĹilet-haszná|ati hozzźtjáĺulásról pźiyźnati eljárás
lefolytatásával dĺint, űgy a fizetendo díj a nyertes páIyaző által megajánlott díj, mely nem
lehet alacsonyabb a 2. mellékletben meghatár ozott díj aknál.

22.$ (1) Az 5. $ (2) bekezdés 14. pontja szerinti tevékenység esetén az adott évetmege|ozo
évben beťlzetett közterület-hasznáIati díj 20yo-át az onkoľmźnyzat a tźrsashźz részérę
visszafizetheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatátozott visszafizeteĺdő díj a kitelepüléssel közvetlenül és

közvetetten érintett trĺľsashĺĺzakat illetheti meg.

(3) A (1) bekezdésben meghatźlrozottakról a Bizottság a tźlrsashézak kéľelme alapjan dtint
minden év április 30. napjáig.

(4) A (3) bekezdés szeľinti dĺjntéshozatal során külĺinĺjsen az a|źbbi szempontokat kell
figyelembe venni:

a) a tźrsasház lakásainak szétmź./-;

b) a tarsashazban ténylegesen lakók szźlmátt a közterĹilet-hasznźiat iđotartaĺna alatt,
amennyiben a táľsasház szervęzeti és mfüödési szabźiyzata előiqa a kültin tulajdonban lakó
személyek számĺĺnak bej elentési kötelezettségét;

c) a kitelepülés alapterületét, tevékenységi kĺirét;
d) atátsasházkörnyezetében lévő kitelepülések szźlmát, alapteľületét, tevékenységi k<irét.

23.$ Az 1. melléklet szeľinti közterületek övezeti besorolását, a2. me||éklet szerinti közterület
hasznáiati díj akat az onkoľm źny zat minden év április 1 5 -ig felülv izsgáLja.

7.Mé|tányosság

24.$ (1) A Bizottság u e ľendelet 2. melléklete a|apjźn megállapított közteľiilet-hasznźiati
díjak korlátlanul csökkenthetőek vagy elengedhetőek:

a) azoĺlkormányzatérdekében végzettépítési, felújítási munkrílatok végzése esetében;
b) afőváĺosi, vagy ĺinkoľmanyzatipźůyazaton elnyeľt támogatlísból töľténő épiilet felújítások

esetében;
c) fulĺnaľĺtanus és kaľitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d) ku|ixáIis és köľnyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság tlgy íté|i meg, hogy az Jőzsefviĺľos érdekeit

szol'gźůja;

fl bejegyzett politikai páľtok, egyhźzak és tiĺľsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú
ľendezvénye esetében;
g) oktatás| tudományos vagy ismeľetteľjesztó témźĄű filmalkotások forgatása esetében;



h) a Fi|mtv.^hatá|ya aIá nem tartoző alkotások foľgatása esetén, aho| az igénybeveendő
teľület a |5 rĺł-telérő, de a20 m,-t meg nem haladó teľületű;

y' a Filmtv, hatźiya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, amelynek időtaľtama a
kérelmezett időponttól számítoÍt 30 naptĺĺri napon belül összességében nem haladjameg a2
naptaľi napot.

(2) 
^ 

polgáľmester a kĺizterĹiletek filmforyatźĺsi célú hasznátlatának díját cstikkentheti vagy
elengedheti, amennyiben
a) azigénybeveendő teľĹilet a20 mz-tnem haladja meg' vagy
b) íďőtaĺama a kéľelmezett időponttól számított 30 naptáti napon belĹil összességében nem

haladja meg a 2naptán napot.

(3) 
^z 

(1) bekezdés a) és b) pontja esetében, amennyiben a kĺĺaerü|et ťĺzető parkolási
övezetbe lartozik és a haszná|ő azt ingyenesen használja, abban az esetben a kieső paľkolási
díjat köteles megfizetni.

25.$ Vendéglźtő teraszok esetében a közerület-haszná|ati díj vaľosképi, zĺjldfelület fejlesztési
szempontok figyelembevételével kérelemľę maximum |0 Yo-kal csökkenthető, amennyiben a
közteľĹilet-haszná|at dobogón vagy fix rĺigzítésű viragládak között valósul meg. A
díj csökkentésről a Bizottság dĺint.

26.s (1) A polgáľmester az építési, szerelési tevékenységvégzéséte kért közteľĹilet-haszná|ati
hozzźĄáru|ásban meghatározott díj 30%-át a haszná|ő kérelméľe utólag visszatéríti,
amennyibeĺ a hasznźůő a hozzájaľulásban meghatźrozott idő elteltét kĺivető 5 munkanapon
belül a köZteľületet az źtvéte|ekoľ fennálló eredeti állapotában bocsátja az Önkoľmźnyzat
ľendelkezésére.

(2) 
^ 

kĺizterületnek a kĺjzeľĹilet-hasznáIati hozzájárulás megkezdésének időpontjában és a
|ejfuat időpontjában fennálló állapotáľól jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek mellékletét
kép ezik a fenyképfelvéte lek.

8. P á|y źnati elj aľás szabá|yai

27.s (1) A Bizottság - amennyiben egy adott teľĹiletre tcibb egymást téľben és időben kizźrő
kérelem érkezett vagy ennek bekövetkezése valószínűsíthető - a kozteľület-használati
hozzáj źľul;ás taľgyában p źiy źaati elj áľás a|ka|mazásával i s dönthet.

(2) ApáIyazatí eljźrásra ezen a|cim szabźúyaít kell alkalmazni.

28. s (1) A pálryźzati felhívást legalább a Jőzsefuáľos címii helyi lapban egy alkalommal,
tovźhbá a Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hirdetőtáblźĄźn és a
honlapon kozzé kell tenni, valamint megkiildeni azon kérelmezők részére, aŁ'lk az érintett
területre vagy annak 200 méteľes köľzetén belül kéľelmet adtak be, valamint azon jogosultak
részére akik kĺizteľület-hasznáiatíhozzájĺĺľulással rendelkeznek, vagy rendelkeztek az elmúlt
|2hőnapban.

(2) 
^péiyazati 

felhívásnak Erta|maznla kell apá|yázat benyújtásahoz szfüséges valamennyi
feltételt, így kiilönösen:
a) a hasznźiatba vehető közteriileten folytatható tevékenységľe vonatkozó legfontosabb

adatokat és előíľásokat, az igénybe veendő közteľĹilet legfontosabb adataít, illetve az egyéb
kĺivetelményekęt és előíľásokat;
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b) akiĺzterulet használatáértťĺzetęndő minimális díj ĺisszegét, mely nem lehet alacsonyabb a
2. melléklet szerinti díjnál és a fizetési feltételeket;
c) a pá|yázóva| szemben támasztott esetleges pénzugyi, gazdasági és műszaki

követelményeket, az a|ka|masság i gazolásanak mődját;
d) apá|yazat benffitásaľa nyitva álló időt;
e) a páIyazat felbontásának időpontj át;

fl a p á|y źzat elbírálás źnak hatźtridej ét, módj át és s zempontj ait ;

g) az e|bírálásnál éľtékelendő szempontok fontossági sorrendjét,ha az elbírálás szempontjai
a|apjźn apä|yazat nyeľtese az ĺisszességében legelőnyĺisebb ajánlatot tevő pá|yźzó.

29.s (1) A pá|yázőnak a páIyázati felhívásban meghatĺĺrozott követelményeknek és
előírásoknak megfelelően kell pályazatát elkészítenie. A páIyazatnak tarta|mazma kell a
páIyaző kifejezett nyi|atkozatát aĺľrőI, hogy a közteľĹiletet hasznźńatba kivánja venli, ezért
milyen összegű díjat fizet, s nyilatkoznia kell a felhívásban foglalt kĺivetelmények és
előírások telj esítésének módj áról.

(2) 
^ 

pá|yaző a felhívásban szereplő módon kĺiteles igazo|ni a kĺivetelmények és előírások
teljesítésére való pél:.a;ugyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát. Az eÍTe vonatkozó
igazolások at a pźtly azathoz csatolni kell.

(3) A pá|yźzaton va|ő részvétel biaosíték adásához kĺithető, arĺit a pá|yázőnak a páIyazat
benyújtásával egyidejűleg a pá|yazati felhívásban szereplő módon és mértékben kell az
onkoľmányzat ľendelke zésére bocsátania.

(4) A páIyazó a pźůyźlz;atban szereplő ĺyi|atkozataihoz (ajźn|atźůloz) a pá|yázat benytijtásáľa
nyitva á||ő idő |ejáfiatő| a közterület hasznźiatáľa vonatkoző hatźrozat meghozata|áig, đe
legalább 45 napigkötve van.

(5) Ha a pá|yéző az ajźnlati kĺitöttség ideje alatt ajźnlatát visszavonja, a biztosítékot elveszti
és azazonkoľmanyzatot illeti meg.

(6) A pá'Iyázatot a pá|yźzati felhívásban meghatározott iďő lejátáig lehet érvényesen
benyrijtani. Apá|yźnatbenyújtásráľanyitvaálló idő nem lehet ľövidebb 30 napnál. E hataľidő -
indokolt esetben - egy alkalommal, az ercdeti hataridő |ejárta előtt meghosszabbítható. A
meghosszabbítást az indokok megi elölés ével kozzé kell tenni.

30.s (1) A pá|yázatok felbontasźnéł| a Bizottság tagsai, a Hivatal munkatársai és a pá|yźzők
lehetnek jelen.

(f) 
^ 

pá|yázatok felbontásakor ismertetni kell a pá|yázők nevét, székhelyét (lakóhelyét)'
legfontosabb nyilatkozataikat, kĹilcin<isen az áItahlkťĺzetenđo kdzterület-hasznáIatí dijat.

(3) Apá|yazatok ismeľtetésekor meg kell á||apítari, hogy mely páIyźzatok éľvénytelenek.

(a) Érvénýelen a pá|yázat,ha:
a) apá|yźzati felhívásban meghatźnozotĺidő|ejartatkövetően nyújtották be;
b) nem felel meg a pźiyázati felhívásban meghatźrozott követelményeknek és

e1őírásoknak;
c) a pá|yźző a biaosítékot nem, vagy nem az e|őirtal<ĺlak megfelelően bocsátotta

rendelkezésľe.

(5) A pá|yźzati eljĺírásból ki kęll záĺni azt a pá|yźzőt, aki a pályázatźlban hamis adatokat
szo|gá|tatottvagyegyébkéntľosszhiszemiien jánel.
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(6) A pályěaatok felbontásaľól és ismertetésérő| jegyzőkönyvet kell felvenni, amely
tarta|mazza az (1)-(5) bekezdésben foglalt legfontosabb adatokat.

31.s A pá|yazato|<rő| a Bizottság szźtmára előterjesztést készít az |Jgyosztá|y, amely
tarta|mazza a döntéshez szfüséges legfontosabb infoľmációkat, ktilĺjnĺisen aza|ábbiakat:
a) a péiyázat megfelel-e a pá|yźzati felhívásban meghatźrozott kĺjvetelményeknek és

előírásoknak;
b) apáIyazó rendelkezik-e a felhívásban szeľeplő követelmények és előírások teljesítéséhez

sziiksé ge s p énz.d;gyi, gazdasági é s miĺszaki feltételekke l ;

c) a páIyázó milyen összegri díjat kívĺín ťlzetni a közteriilet hasznéiattĺért és milyen
ütemezésben;

d) javas|atot arról, hogy - a pá|yźzati felhívásban meghatźtrozott e|bírá|źtsi szempontoknak
megfelelően - a benyújtott páIyazatok köziil szakmai szempontból (külĺinĺisen vaľosképi,
kozlekedési, kömyezetvédelmi, varosrendezési, kereskedelmi, vállalkozási) <lsszességében
melyik a legelőnytisebb pá|yźzat' illetve melyik páIyazatban szeľepel a legmagasabb
közterulet-használati díj .

32.s (1) A Bizottság a péiyázatokat soľon következő iilésén, de legkésőbb a felbontástól
szrĺmított 30 napon beltil bírálja el. E battriďó - indokolt esetben - egy alkalommal, az eredeti
határidő |ejar:ta előtt meghosszabbítható. A meghosszabbítást az indokok megjelölésével
kozzé kelltenni.

(2) A Bizottság a pźůyźnatokat a páIyazati felhívásban meghatározott ktlvetelmények és
előíľások szerinÍ,, az abban szereplő módon bfuá|ja el és állapítja meg a pá|yźzati eljaľás
nyeľtesét.

(3) A pźůyázati e|járás eľedményét a Hivatal hirdetőtáb|ájára ki kell függesfeni és a
wwwj ozsefuaľos.hu honlapon kozzé kell tenni.

(4) A páIyázati eljárás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely
tarta|mazza a páIytłzat győztesének és a második legkedvezőbb ajanlatot tevő pá|yźaőnak az
adatait, az esetleges eredménytelenség tényét és okait, továbbá az e|jétrás soľán felmerült
valamennyi lénye ges körülményt.

(5) A nyeľtes visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő páIyáző részéte
akkor adható köZteľĹilet-hasznáIatihozzájaĺulás, ha ő is maľadéktalanul megfelel a pá|yazati
felhívásban meghatáľozott előíľásoknak és kĺivetelményeknek.

9. Mentesség a közterüIet-haszná|ati đíj fizetése alól

33. $ Nem kel l kĺj áeľĹilet-hasznźůati dijat ťlzętnl
a) a közterület-fenntartő.i szo|gá|tatást nyújtő szewezet tita| fenntaľtott létesítményekéľt,

berendezésekéľu
b) a fegyveres erők, a fegyveres testĺiletek, a rendészeti szervek, a mentők, a tíĺzoltóság és a

v ínigy i szo|gá|at közteľül eti léte sítményei éľt;
c) a muemléki védettség alatt á11ó épület felújítási munkálataival kapcsolatos építőffiYa5,

ál|v źny zat e lhel yezés ééľt;
d) a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vizmedencék és más köztlíľgyak

elhe|yezéséért;
e) postai levélszekĺények elhely ezéséért;

fl míiemlék-, füvárosi és helyi védelem a|att á||ő épület felújítási' helyreállítási és tataľozási
munkáivalkapcsolatoskĺiĺerülethasznáIatáért;
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g) az onkoľmźnyzat és intézményei beruhźzásai, felújításai, kaľbantaľtási munkáival
ö s szefü g gő kdzterĺilet haszná|atáért;

h) atomegközlekedés kiszolgálása érdekében létesített, illetve meglévő létesítmények esetén
mindaddig, arigkizárő|ag eredeti rendeltetésiiknek megfelelő funkciót tö,ltenek be;

i) a szewezett lomtalanítésért;
j) az oĺlkotmányzat, valamint a Hivatal á|ta| torténő' a lakosság tájékoztatásźra szo|gźiő'

k<izérdekű hirdetőeszközök elhelyezéséért, valamint az onkornrányzat saját vá||a|kozási célú
tevékenységével ĺisszefiiggő közteľiilet-haszná|atért;
k) az élet- és balesetveszély megszüntetéshez, vagy elháľításźůloz sziikséges köZteľület-

igénybevétel esetén statikus éital- igazo|t, sztikséges időtaľtam alatt;
l) az ilnkormźnyzati költségvetési szeľvek áItaI, a feladatköľĹikbe tartoző tevékenységek,

munkál atok v é gzésé ért.

ilI. Fejezet

A jogellenesközterület-hasznáIatkö'vetkezményei

34. s (1) Aki közterĹi|etethozzáj áľulás nélkiil, vagy ahozzájárulástól eltérő módon, különĺisen
a hozzájźrulásban rogzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtéséľe,
vagy a hozzźljuulásban meghatározoÍt méľtéket meghaladó alapteľiiletbenhaszná|, köteles az
onkormányzat vagy a 35. $ szerinti ellenőrzésre jogosult felhívásara a jogellenes közterület-
használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kárta|aĺlítás nélkiil köteles a közterĹilet
eredeti állapotĺĺnak helyreáI|itásaľa. E kötelezettség elmulasztása esetén az onkoľményzat az
eredeti állapot helyľeállítását a kĺitelezettséget elmulasztó k<iltségéľe elvégeztetheti,
amennyiben a helyľeállításra vonatkozó felhívásnak az énntętt 8 napon beltil nem tesz eleget.

Q) Az Önkoľmányzat az eredeti állapotot az effe iranyuló felhívás mellőzésével és az (1)
bekezdésben megszabott hataridő elteltére való tekintet nélkĺil azonna| helyreállíthatja,ha az
élet- és balesetveszély vagy jelentős arryagi káĺ, a kĺizľend, kĺizbiztonság érdekében vagy
jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eľedeti állapot he|yreá||ításĺĺnak költségeit ębben
az esetben is a jogosulatlan közterĹilet-haszná|ő köteles viselni.

(3) Jogellenes a filmforgatási célú közteru|et-haszná|at, ha a köneľület-használlatra a
filmfoľgatási célú kdzteriilet-hasznźlatra vonatkozó hatósági szerződésben foglaltakat
megszegve,vagy hatósági szeruodés nélkül illetve jogszabźiy séľelmével kerül sor.

(4) Aki közteľtiletet hozzájaru|ás nélkül, vagy ahozzájaru|ásban foglaltaktól eltérően, illetve a
(3) bekezdésben meghatározott módon haszná|, az _ a tényleges hasznźiat időtartamara és
teľületére _ az e ľendeletben megllatźnozott közteľii|et-hasznźiati díj

a) haromszorosát kötęles megflrzetni a (5) bekezdésben foglaltak kivételével
amennyiben kdzterĹilet-haszná|atí díj-fizetési kötelezettségének a teljesítésre való felszólítás
kézbesítését követő 15 napon belül tesz eleget;

b) citszĺiľ<isét kdteles megťrzetĺri, amennyiben köZteľület-haszná|ati díj-fizetési
kötelezettségének a teljesítésre való felszólítás kézbesítését ktivető 30 napon belül tesz eleget;

c) tízszeresét köteles megťlzetni' amennyiben közteľiilet-haszná|ati díj-fizetési
kötelezettségének a teljesítésre való felszólítás kézbesítését kĺivető 30 napon tul tesz eleget.

(5) Aki közteľĹiletet hozzájáĺulźts nélkiil, vagy ahozzźĄarulásban foglaltaktól eltéľően illetve a
(3) bekezdésben meghatĺĺľozott módon hasznźi, az _ a tényleges hasznáIat időtartamźra és
teriiletére _ az (4) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltéľően az e rende|etben meghatározott
közteľület-hasznźiati díj ötször<isét kĺiteles megťlzetru, amennyiben a megelőző 5 éven beltil
harom alkalommal már megállapítást nyeľt a kozteľtilet jogellenes hasznźiata.
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(6) Az (4)-(5) bekezdésben meghatiĺrozott esetben a polgármester a teljesítésre való
felszólítást is magában foglaló hatźtrozatban á||apitja meg a jogellenes közteľĹilet-haszná|atot,
dont az attól való eltiltlĺstól és a jogellenes haszná|at miatt a rendelet szerint fizetendő díj
ĺ!sszegérő1.

(7) Az (4)-(5) bekezdésben foglaltakat abban az esetben is megfelelően alkalmaznikel|,ha a
közteľület-hasznźt|atí díj mérséklésre vagy elengedésre keľĹilt.

35.$ Az e rendeletben foglalt előíľások megtaľtását a köZteľiilet-felügyelők, a jogszabályok
szerint ellenőľzésľe jogosult más szervek, valamint az onkoľmźnyzat által megbízott egyéb
személyek, a Hivatal megbízott ugyintézői a heIyszínen vagy más alkalmas módon
ellenőľizhetik.

IV. Fejezet

Zálrő rendelkezések

36.s (l) Az e ľendeletben nem szabźt|yozott eljaľási kérdésekben a Ket., filmforgatás esetén a
Filmtv. rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) E rende|et}}I3. május l-jén lép hatá|yba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését kÓvetően induló eljaľások esetén kell
alkalmazni.

(4) HatáIyát veszti a Jőzsefvárosi onkoľmányzattulajdonában lévő közteľtiletek hasznáIatźltő|
és használatanak ľendjéről szóló 2412009. (V. 21.) ĺinkormányzati rendelet és az ań. módosító
612010. (rI.08.), 2012011. Gv.08.), 3212011. (vI.06.), 3sl20ll. (vI.20.), 212012. (r.24.),

2212012. (III.29.),30l20l2. (v.10.)' 5812012. CXI.15.) ĺĺnkoľmányzati rendelet.

Budapest, 20|3. április ..'..

Riman Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármester
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1. mellék|et
a ... 12013.(....) önkoľmányzati rendelethez

l. Jĺízsefuárosi Onkoľmányzattulajdonában lévő kiizterületek tivezeti besoľolása

1. közteľületi kategória

Szabó Ervin tér
Baross utca (Kálvin tér és aSzabő Ervin tér kĺizĺitt)

2. kdzteľiileti kategóľia

Mikszáth tér
Blaha Lujza tér 1 -5 házszźtm kĺizött
Markus Emília utca
Somogyi Béla utca (Blaha Lujzatéľ és Stáhly utca köz<!tt)

Coľvin köz
Corvin Sétanv

3. közteriileti kategória

Gyulai Pál utca
Gutenberg tér
Mária utca
Pollack Mihály tér
Knidy Gyula utca
Lőrinc pap tér
Horánszky utca
Puskin utca
Rökk Szilárd utca
Szentkirályi utca
Vas utca
Pálutca
Csepreghy utca
Tľefoľt utca
Reviczky utca
Stáhly utca
Kőfaragó utca
Somogyi Béla utca többi része
Múzeum utca
Bľódy Siĺndoľ utca
Öęacsiľta utca
Békési utca
Kĺilcsey utca
Népszínhĺĺz utca (József kľt. és Víg utca közötti szakasza)
Szigony utca (Ülloi út és Apáthy utca közötti szakasza)

4. kcĺĺeruleti kategória

Horváth Mihály tér
Máýás téľ
Harminckettesek teľe
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Ká|váriatér
Losonci tér
Rezső tér
Teleki tér
Golgota tér
Molnar Ferenc téľ
Tbiliszi téľ

5. kĺiĺeľületi kategória

Valamennyi az |-4. kategóriába nem taľtozó közteľület

2. f,'ővárosi onko ľmá ny zat tulaj donában lévő ktizteľůiletek:

Kłizutak:
Baľoss utca (Baross utca - Rigó utca sarok, Haľminckettesek teľe - Horváth Mihály téľ,
Horváth Mihály téľ - Kálvariatét,Ka|váĺiatér-Orczy tér, Kálvin téľ-József kľt.)
Fiumei út (Baross tér - Orczy tér)
Hungária krt. (páros oldal, Salgótaľjani út-Keľepesi út)
József kľt. (Blaha Lujzatér - Üllői tit)
Kerepesi út (vasúti feliiljaró - Hungĺĺľia krt.)
Kőbányai tft (orczy téľ - Könyves K. kľt.)
Könyves Kálmán Kľt. (Ullői lit - Salgótarj anittt9
Múzeum kľt. (páľos oldal, Rĺákóczi út - Kálvin téľ)
orczy út (Nagyváradtér - orczy tér)
Ríkóczi út (paľatlan oldal, Múzeum kľt. - Baľoss tér)
Üll0i ĺt (Kálvin tér-Nagyvlĺľad tér - Kcinyves Kálman kľt.)

Käzterek:
Baľoss tér II. János PáIpźlpatér Ludovika tér Rókus téľ
Blaha Lujzatér Rfüóczi tér Nagyvárad tér

3. Turĺsztikaĺlag kiemelt ktizteľület:
Palotanegyed: József kľt. - Rfüóczi út _ Muzeum kľt. _ Ülloĺ ĺt áItalhatźrolt teriilet
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2. melléklet
a . .. 12013.(. . ..) tinkoľmány zati rendelethez

ĺi rÄsĺĺzĺr

Közteriilet-használati diiaktáb|ázata Az aldbbi díiąk nettó összesek (a díiak az Afą néIkijl érĺęndőle)

sorszám kiizterület.használat célj a 1. kat. 2.kat. 3. kat. 4.kat. 5. kat.

. kereskeđelrn és szolgáltató tevékenységek:

.4. pavilon (Ft/mZlhő) 4 538 3 524 2269

.b. árusító aszta|, źl||v ány (F tl m2 /|lő) tiltott

.c. árusító automata (Ft/db./hó) 3 786 3 022 2 019

.d. fenyőfa árusítás (F tl m2 / nap) 764 OJJ 502

I.e. idény jellegű asztali árusítás
maximum 20 nap (F tl m2/ nap)

764 633 502

t.f. mozgó árus l m2-rel (Ft/hó) 6 306 5 040 3 786

1.g. spoľtpályánáI magárusíüís( FtJmz/hó) nincs pálya 3 437

t.h. vendé glátó terusz (F tĺ m2 lhó) fo szezon* 3 533 3 325 2 546 2078 I 870

vendéglátó terasz (Ft/m2lhó) elő-,
utószezon**

2909 2078 l 491 l 247 I 039

vendéglátó terasz (Ft/m2lhó) szezonon
kívtil{,{,ł,

291 208 t49 125 104

1'.i. a2004. évi II. töľvény hatä|ya alá nem tartoző alkotások
forsatások esetén

1200 950 819

rj. reklám célú rendezv ény (Ftl m2 / nap) | 266 764 633

1.k. Mobil árusító autő (Ft/m2/hó) 4 s38 3 s24 2269

1.1 fagylalt' j égkrém árusítás 2019 1517 1008

l.m. szóľólap osztás (Fťnap/fő) 312

2. építési, szerelési munkák abenlházás első 12 hónapjáig

2.a. építés i munkateriilet, źt||v źny ozás
építőany ag tarolás (F tl m2 / nap)

420 400 250

2.b. építési konténer (Ft/db./nap) 3300 3000 f500

2.c. építési reklámháló (F tl m2 ĺhĆ,) 825 655 500

3. építési, szerelési munkák abenńázás megkezdését követő |Zhőnap utttn, az élet. és balesetveszély e|hźlrításaa
statikus źůta| isazo|t sziikséses időtartam után

3.a. építési munkaterĺilet, źt||v ány o zźts

épitőany ag tárolás (F t/ m2 / nap)
620 580 365

3.b. építési konténer (Fťdb./nap) 5000 4500 3700

3.c. építési reklámháló (F tl Ínzĺhć,) IZ50 1000 750

4. ľeklámhordozók

4.a. óriásplakátok (Ft/db./hó) f5201 22692 20183

4.b. hirdetőtábla, cé gfáb|a, ľeklámtábla,
megállító táb|a, tr anszpaĺ ens, zász|ó
guľuló kirakat (F tl Ín2 ĺhő)

3 ls3 2 521 1 888

4.c. hirdetőoszlop (Ft/db./hó)

2m2 alatt 6 306 4 538 3 022

2Ín2 ro|ött tt 346 10080 8 826

világÍto t2 601 r0 080 9 077
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4.d. árubemutató (F tl rnzĺhő) 3 786 2 szl f 019

4.e. napernyő (Ft/rnzĺhć,) 819 764 601

4.f. köztéri óra reklámmal 3 786 2 szl f 521

4.g. zźsz|ő (ft/db/hó)

N2 ivméreta|aÍt 6306 6306 6306 4538 3022

N2 ivmérętfę|ętt 11346 11346 11346 10080 8826

5. kultÜális ľendezvények

5.a. Ideiglenes színpad, egyéb elkeľített teriilet
(Ft/rn2lnap) 317 2sl 186

5.b.
kaľitatív ľendezvény, közérdekű
szolsáltatás

díjmentes

5.c. mutatványos (F tl m2 / nap) 502 251. 131

5.d. tájéko ztató asztal, insta| l áciő (F t/ m2 l nap) 2 019 I 517 t 008

5.e. utcazenélés (Ft/nap) 0 0 0

6. Ideiglenes építmények elhelyezése,e gyszeri megváltási
díi
6. a. előlépcsők, ľámpák l0 évľe (Ft/mŻ/|0év) 189 008 189 008 r87 917

6.b. egyéb épület szerkezetek egyedi elbírálás alapj án

7. hatóságijelzéssel nem rendelkezőjárművek tarolása 30
napon tul maximum 1 hónapig (Ft/db)

30 241 25 201 25 201

8. Kiiztęrtilet komplex üzemeltetése, hasznosítása
GtJm2ĺév\

eryedi elbírálás a|apján

9. egyéb egyedi elbírálás a|apján

* A fłłszpzon iúnius 1 -től aususztus 3 l -is taľt.
** Az e|ő-, utőszezon április l -től máius 3 l -is és szeptember -től október 3 1 -ig tart.
***A szezonon kívüli időszak november l-től máľcius 3|-ietart'
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Budapest Főváľos Mll. kerület Józseńyárosi önkormánpat Polgáľmesteń Hivatala
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
í082 BudaDest
Barossutca63-67. 

K É R E L E M
a Józsefváľosi on koľmányzat tu|aj donában |évő kiizteľii |et hasznáiatálhoz

Kérjiik a nyomtatványt oIvashatóan, nyomtatott betűvel kitöIteni!

MegjegyzéS! Fenti adatok közlése a közteľiźlet-hasznáIati kérelmek elbírákźsához, a kozlerijle!-használatok ellenőrzéséhez

szúkségesek. Az adatokaí a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közterület-feliigłelet kezelik. Jelen tlźjélazntas a 20I I. évi CXI.
töntérylen alapul'

Ktizteľĺilet-haszlálatidejez2}|-l .ev.,.i hó...i naptól _ 2O|.,' .év ...i hó .. -' napig

(Ttibb időpont- heýszín esetén kértink listít melléke|ni!)

Kiizteľü|et.haszlálat celja: ..................

Ktizteľület narysága: ...... mzldb

Ktizteľĺilet he|ye: Budapest, VIII. kertilet. . ...' . .

.......(utcą Íer)......,.....szźmelőüi: jĺírdĘ úttesteĄ zjldtertileten vagy.....'....

Eryéb ( LEvELEzEsI clnĄ amennýben a fenti adatoktól eltén stb.):

Kéľjiik o ttłloldaIon jelzett mę!léklęteket csatolni, és
a kéľelemnyomta-tvónyt aIáírni szíveskedjék!



-2-

A kéľe|mező tudomásul veszi, hogy
} a kéľelem benýjtása nem jogosítja fel a közteľĺilet hasznźůatźlra,
) a24l2OO9. (V. 21.) önkormányzati rendelet 6. $ (t) bekęzdése szerint a közteľület hasznźiatáért kiizterü-

let-használati díjat köteles ťlzetni,
} a köĺerületenkizárő|aga2|0l2009.(IX.f9.)Kormányrendelet 12. $ (1) bekęzdése alapjĺán a rendelet 5.

mellékletében meghatározott termékek ĺĺľusíthatók.

A kéľelemhezakére|mezőnek az alábbi mel|életeket ke|| csatolnia: (A csatolt mellék|etet kérjük X.e| jeliilni)

1. A közteľü|eten folvtatni kívánt tevékenység gyakorlásáľa feliogosító egyszenĺ okirat másolatát:

- ewéni válla|kozás esetén: vállalkozói igazo|viĺnfi'
- pazdasásitiĺrsaság. ęsyéni cés esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a|áírźsí címpéldąqE'
- társadalmi és esvéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételtiket igazo|ó okiratot'
- őstermęlők esetén ősteľmelői ieazo|ványt.
2. Azigénye|t tertiletre vonatkozó helyszínt á'ůlrázo|ő vźu|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak
is. A vazlaton azigénye|ttertiletnek - a szĹikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,

elhelyezkedése egyértelműen megáIlapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszúsága; aterasz,pavilon szélének az épü|et homlokzati falától és ajźrdaszélétől való távolságą ÍeÍasz
esetén annak azuz|etnekabeiáratátő|való távolsáea. amelyikhez tartozik:, méteľben mérve).

3. Az elhelyezni kívánt építmény, |étesítmény, berendezés műszaki |eírását és teľveit; teraszlrłźrelmekhez a
helvszín fotóiát is csatolni szülaéses.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó köztertilet-haszná|atihozzájárulrĺs megújítása esetén _ városképvédel-
mi szęmpontok fisvelembęvétele miatt _ fényképfelvétęlt kell becsatolni.
Tpĺu't,,,g"détyhu l,atffi épít.é,y eseĺébenvagl épíĺési munkálatokkat összeJiiggő közleńjlet-hasznáIat
esetében az építĺetőtől kapott meghatalmazást és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésiigłi ható-

sĺigi engedélvt csatolni sziłIuépes.
6. Ki'zut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzontul _ a vonatkozó helyszínt źbrázo|ó for.
galomtechnikaivánajzot, amely beszerezhętő aBKK Közúti Közlekedési |gazgatősäg Közútkezelési Főosz-
tálv. Forsalomtęchnikai osztályátt.

Figyelmeztetés:
A hfuźwytalarut kitöltött lśirelemnyomtatvátty és az előírt melléHetek csatolósán ĺul, a pontos és egłértelmű helyneghatĺźrozás, va-

lamint a meglévő léĺesítmérlyfotója elengedlletetlen a beryajtott laźrelem éľdemż elbíľalźsóhoz!

A kdzteriilet-haszriílatot _ ktilönösen _ az alehbi joguabályok szabáiyozzÁk:
} aMaryaľoľszáęhe|ý önkormríľryzatairól szoló 20l t. évi Cl)oo(x. törvény
} a ftivĺáľosi köztęľtiletek hasznźtúźEő| es a közterü|etek ľendjérőlszo|ó 59/|995. [x' 20.) Kry. rendelęt

} a Józsefoáľosi onkormányzat tulajdoníban lévő közteľiiletek haamálatáĺő| es hasznĺ]atĺínak ľendjéről szó|ó 2412009.

(V.21.) önkormĺłnyzati rendelet
} Józsefuaros Kęrtileti EpítÉsiSzabáýúnrőszó|ő66/2007.0il.l2') önkormiĺnyzati rende|et

} Budapesti Vĺłĺosľendezesi es Epíüesi KeretszabáIyzafió| szo\ő 47l|998.(x.15.) Főv. Kry. rendęIet

N\1II, A TI(í) 7, A T

jáľó hatóság felé továbbításĺíhoz a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

tóItáĄékoztatást kaptam - melyet tudomiísul vettem _ az e|jźlľás megindításának napjĺíľól, azťigyiĺtézési hatĺáľidő.

rő|, azigyemre irányadó jogszabá|y rendelkezéseiről, jogaimról és kötelezettségemről, továbbá köte|ezettségem

elmulasztĺísiínak jogkövetke zményeirő|, a hivatali elérhetőségről'

lebbezési jogomról lemondok' Tudomasul veszem,hogy ezźl|ta|az ügyemben hozotthatźrozat annak köz|ésekor
jogerőre emelkedik.

Budapest, 201'.... év .... hĺó .......... nap.
KERELMEZO ALAIRASA



Indokolás a Józsefváľosi onkoľmányzattulajdonában lévő kiizteriiletek használatárói
és használatának rendjéľől szőlLő .....12013. (........) önkormányzati ľendelethez

A 2412009. (v. 2|.) önkormanyzati rendelet hatá|yba lépése óta jelentősen megváltozott a
jogszabályi köľnyezet, mely indokolttá teszi új rendelet alkotását.

1.$-hoz
A ľendelet teriileti hatźivźrő]' rendelkezik.

2. $-hoz
Eľtelmező rendelkezéseket tartalmaz.

3. $-hoz
A közteľiiteti övęzeti kategórifüat hatérozza meg, melynek a|apján az onkoľmźnyzat
tulajdonábaĺ áI|ő közteľĹiletek öt övezeti kategóľiába vannak besorolva a ľendelet 1.

melléklete szerint.

4.-5. $-hoz
A közteľület rendeltetéstől eltérő hasznźiaténak alapvető szabá|yaithatźrozza meg, valamint,

hogymelyesetekbenkellkéľniközteľĹilet-hasznáiatihozzźljźlru|źst.

6. $-hoz
Azuzenképtelengépjĺáľmúköaerületentĺĺľténőhaszná|atźúszabá|yozza.

7. $-hoz
Meghataľozza azon tevékenységeket, melyekhez nem kell közteľĹilet-hasznźiatíhozzájaru|ást
kérni.

8. $-hoz
Meghatĺĺľozzaazontevékenységeket, melyek végzése esetén nem adható közterĹilet-hasznźiati
hozzájaru|ás.

9. $-hoz
AközteľĹilet-hasznźtlatihozzź$árulásidőtaľtamáthatźrozzameg.

10. $-hoz
Meghatarozza akońerĹilet-hasznáIatihozzájárulás iľĺánti kérelem benyujtóját.

11. $-hoz
A kéľelem benýjtásanak hataľidejét illetve a kéľelem kötelező taľtalmai elemeit és a kérelem

benyuj tásanak foľmáj át hatźr ozza me g.



12.-13. $-hoz
A közterĹilet-haszná|atí hozzájźlrulás iranti iigyekben e|játő szervek körét hatarozza meg,

valamint a dontés előkészítésre tartaLmaz rendelkezéseket.

14.-16. $-hoz
A közteľütet-haszná|atihozzájáĺllás megszűnésének, illetve ahozzźtjźrulás visszavonásĺĺnak,

sztinetelésének eseteit és az ezekĺe vonatkozó közös szabä|yait állapítja meg.

17.-21. $-hoz
A kozterĹilet-hasznźiati díj fogalmanak meghatźtrozźsa, valamint a đíjfizetés titemezésére, a

díjfizetés mértékegységéľe és adíjťĺzetés megállapításaľa vonatkozőaĺtartalmaz előíľásokat.

22. $-hoz
A kitelepüléssel érintett tarsashazak tészére tĺiľténő visszaťlzetés szabályait állapítja meg.

23. $-hoz
A közterületek övezeti besoľolásának és fizetendő díjaknak a felülvizsgáIatźú. íľja elő.

24.5
A méltányosságból tciľténő díjcsökkentés, díjelengedés eseteit hatáĺozza meg, és a döntésľe

felj o go sított önkoľmrĺn y zati szew etj elö li ki.

25. $-hoz
A vendéglátó teraszok részére nyujtható kedvezményekĺe vonatkoző szabáLyokattartalmaz.

26. $-hoz
Építési, szerelési tevékenysé gvégzésére kiadott hozzájarulćtsban megállapított díj utólagos, 30
oń-os visszaťtzetéséĺek esetéľől ľendelkezik. A jogkövető magatartás elősegítése éľdekében

ezen díjemelés összegét visszaigényelheti a kére|mező, amennyiben a haszĺźůt köztęrĹiletet

eredeti állapotban adja vissza az onkoľmźnyzattészére.

27-32. $-hoz
A pá|y azati elj ĺáľás szabźiy ait r endezi.

33. $-hoz
A kcĺzterület-haszná|ati díj fizetési alóli mentességeit eseteit rogziti.

34.-35. $-hoz
A jogellenes köĺerĹilet-használat foga|mát hatfuozza meg. MegźtIlapitja a jogellenesség

jogkcivetkezményeit. Ezęn szabźiyozźts elősegítheti a jogellenes közteľület-hasznáiat

visszaszorít ásźt. Az ellenőrzésre j ogosult szervek körét hataľo zza meg.

36.-37. $-hoz
Zźtto rcndelkezéseket és hatályba Iépteto, valamint hata|yźúveszto ľendelkezéseket taľtalmaz.



Hatásvĺzsgálati lap

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXxx. törvény 17. $ (1) bekezdése előírja az e|ozetes hatásvizsgáIatot: ,l jogszabály
előkészítője - a jogszabĺźly feltételezett hatásaihoz igazodó részletességti _ előzetes
hatósvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható kôvetkezményeit. Az eltjzetes

hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő torvényjavaslat, illene
karmĺźnyrendelet esetén a Koľmónyt, onkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tójékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgł, hogł az óltala
meghatározott esetben a kozjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes

hatásvizs gźlatot vé gez.,,

Ahatásvízsgálatsorĺína(Z)bekezdésbenmeghatáľozottakatkellvizsgálni.

l. Táľsadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet elfogadásrának alapvető célja,
hogy az önkormanyzat eredęti jogalkotói hatásköľében szabáIyozza a fulajdonában źůIő

közteľiiletek szabá|yait és díjait. Táľsadalmi hatása, hogy a korábbi rendelet egy már hatĺílyon
kívül helyezett fővźrosi közgyúlési rendelet szabźůyafua hivatkozik, így az tú rendelet
megalkotásaegyát|áthatőbb jogszabá|yikömyezeteteredményez.
2. Kömyezeti és egészségi kĺivetkezményei: Nem releváns.
3. Adminisztľatív terheket befolyásoló hatása: Nem ľeleváns.
4. A jogszabály megalkotásanak sztikségessége, a jogalkotás elmaľađásanak váľhatő
kĺlvetkezményei: a rendelet elfogadásanak sztikségességét egy új jogszabályi környezet teszi
sztikségessé, aMagyarctszźlg helyi ĺinkormányzatairőI sző|ő 20||. évi CLXXXIX. törvény
23. $-a, mely a fővĺĺľosi és keľiileti <inkormányzatok feladatköreit éľinti 2013. jarluár 01-jén
töľténő hatźiyb a l ép é se.

5. A jogszabály alkalmazásźůloz szfüséges szeméIyi, szervezeti, targyi és pénzĹigyi
feltételek: Nem igényel ttlbblet feltételt.


