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Képviselő.testůiletének

...../2016. (.....) iinkoľmányzatÍ rendelete

a Jőzsefválrosi Onkormányzat tulajdonában lévő kiizteľüIetek használatáľól és
használatának ľendjéľől szólĺó 1812013. (IY.24.) önkoľmányzatĺ ľendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kęrĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cilĺJr.'(Z)bekezdésében kapott eređeti jogalkotói hatáskörében, amozgóképľől
szóló 2004. évi II. töwény 37. $ (4) bekezdésében kapott felhataImazás a|apjźn, a
Magyarország he|yí önkormrányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXxx. törvény 23. s (5)
bekezdés 2. pontjábarĺmeghatározott feladatkörében e|jáwa a k<lvetkezőket rendeli el:

t. s A Józsefuaľosi onkormányzat fulajdonábaĺl lévő köZterĹiletek haszná|atárőI és
haszná|atźnak rendjéről szóló 18l20I3. (Iv. 24.) önkoľmányzati ręndę|et (a továbbiakban: a
Rendelet) 18. $-a a k<jvetkező (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

,, (]a) Amennyiben a kozterület használat díja az 50 millió forintot meghaladja a kérelmező a
kérelem elbírĺźlásáig íľásban kérheti - legkesőbb a lcérelmezett közterület hąsznólat
Iejóratának idejéig - a di megfizetésének a halasztósdt.

(]b) Az (1a) bekezdés szerinti halasztott dí1.fizetést a Bizottság ąbban az esetben
engedélyezheti, amennyiben a kérelmező a kérelemhez csatolja a közterülerhasználati díj
megfizetéséről szóló bank által kiadott garanciavállaló nyilatkozatot. A garanciavállaló
nyilatkozat átadása nem mentesíti a kérelmezőt a közterület-használati díinak a hatáľozatban
rtigzítettek szerinti megfizetése alól'

(1c) Az (Ia) és (Ib) bekezdésbenfoglaltak alkalmazhatóąk a lakóépületek esetében az építłźsi,
szerelési tevékenység végzésére kért ktizterület-használat esetében is azzal, hogy ilyen esetben
kérelemľe a 26. $ Q) bekezdés alkalmązásónąk lehet helye, így a garanciaváĺIalós
érvényességének a 26. s (1) bekezdésben rogzített dÓntés meghozataláig kell szólnia.',

2. $ A Rendelet 26. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(]) A Bízottslźg az építési, szerelési tevékenység végzésére kért kazteľület-használati
hozzójárulásban meghatározott díj ]00%-át a használó kérelmére utólag h)lön dantésével
visszatéríti, vagy a kÔztertłlet-használati díjat elengedi, amennyiben a használó a
hozzójárulásban meghatározott idő elteltét követő 5 munknnapon belul ą ktjzterületet az
ánérclekor fennĺźlló eredeti áłlapotában bocsátja az onkormányzat rendelkezésére, és ezt
szakvélemény tómasztja alá. Amennyiben a használó személye eltér az ingatlan
tulajdonosától, úg,, kozös .kérelem alapján van lehetőség a visszatérítésről vagy az
elengedésről szóló dontés meghozatalára.,'

3. $ A Rendelet 26. $-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

,,(1a) A kĺjzterület źi|apotfua vonatkozó szakvéleményt, amely tarta|mazza az esetlegesen
okozott kárra vonatkoző megá|lapításokat is, az onkormányzat szakértojekészít ęI.,,

'eín ł "j.'. '': ..---,,*liI ;'\i:, * ': J ĺ



4. s E renđelet 2016. május 6. ĺapjáĺ lép hatályba, és ahatźiyba lépést kĺjvető napon hatźůyát

veszti.

Budapest, 20|6. május ....

Danada-Rimán Edina
jegyzó

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester



A Józsefu áro si onkorm ányzat tulaj donában
lévő köĺerületek hasznáIatarőI és

haszná|atźnak rendjéről szóló 18/2013. (IV.

24. ) önkoľm tnyzati rendelet

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosr
onkormányzat

Képviselő -tęstületének
. . ...l20I 6. (. . . . . . ..) önkormányzati rendelete
a J őzsefv trosi onkorm ány zat tulaj donában

lévő közteľületek haszná|atań| és
hasznźiatának rendjéről szóló 18/2013. (IV.
24.) ĺjnkoľmánvzati rendelet módosításáľól

1.sAJózsefuárosionkoľmányzat
tulaj donában lévő közteľületek haszná|atźlt ő|
és használatźnak rendjéről szóló L8l20l3.
(IV. 24.) onkorrĺányzati ľendelet (a
továbbiakban: a Rendelet) 18. $-a a
következő (la)-(lc) bekezdéssel egésztil ki:

,,(]a) Amennyiben a kozterület használat díja
az 50 millió forintot meghaladja a kérelmező
a hźrelem elbírálásig írósbąn kérheti
legkésőbb a kérelmezett kĺjzterület hasznólat
lejóratának idejéig - a díj megfizetésének a
halasztását.

(]b) Az (Ia) bekezdés szeľinti halasztott
díjfizetést a Bizottsóg abban az esetben
engedélyezheti, amennyiben ą hźrelmező a
kéľelemhez csatolja a közteľület-használati
díj megftzetéséről szóló bank által kiadott
garanciavĺźllaló nyilatkozatot. A
garanciavĺźllaló nyilatkozat átadása nem
mentesítiakérelmezőtaközterület-
hasznáIati díjnak a határozatban rogzítettek
szerinti megfizetése alól'

(Ic) Az (Ia) és (Ib) bekezdésben foglaltak
alkalmazhatóak a lakóépületek esetében az
építési, szerelési tevékenység végzésére kért
közterület-használat esetében is azzal, hogł
ilyen esetben kérelemre a 26' s (I) bekezdés
alknlmazásának lehet helye, így a
garanciavóllalós érvényességének a 26. s (])
bekezdésben rĺ)gzített dantés meghozataláig
keĺl szólnia.''

26. $ (1) A polgáľmestet az építési, szerelési
tevékenység végzésére kért közterület-
haszná|ati hozzźĄáĺulásban megh atfu o zott đij
30%-át a hasznáIő kéľelmére utólas

2. s A Rendelet 26. s (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

,, (]) A Bizottsdg az łćpítési, szereĺési
tevékenység végzésére kért kozterület-
használati hozzájórulásban meghatóľozott
díi 100%-át a használó kéreĺmére utólap



visszatéľíti, amennyiben a hasznźiő a
hozzáĄátulásban meghatfuozott idő elteltét
követő 5 munkanapon beltil akoneru|etet az
áwételekoľ fennálló eľedeti állapotában
bocsátj a az onkorm ányzat ľendelkezésére.

kiilön diintésével visszatéríti, vagy ű
közteriłlet-haszndlati díjat elengeďi,
amennyiben a használó a hozzájárulósban
meghatározott idő elteltét kĺjvető 5
munkanapon bel.nl a kozterületet az
ánérclekoľ fennáIló eredeti állapotában
bocsátia az onkormónyzat rendelkezésére, és
ezt szakvélemény tdmasztja ald.
Amennyiben a haszndhÍ személye eltér az
ingatlan tulajdonosdtól' tigył k?jzijs kéľelem
alapjún van lehetőség a visszatérítésrdl vagy
az elengedésről saíló dijntés
meghozataldľa.,'

3. s A Rendelet 26.$-a a következő (la)
bekezdéssel egészül ki:

,,(1a) A közterĹilet ti|apotźra vonatkozó
szakvéleméný, amely tarta|mazza az
esetlegesen okozott kźrra vonatkozó
megállapításokat is, az onkoľmányzat
szakértőj e készít e1.''


