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Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺryĺ Bĺzottság véleményezi x
Emberi Erőfoľľás Bĺzottság véleményezi tr

Hatáĺ ozati j av as|at a bizottsźĘ szźlmźr a:

A Vĺĺľosgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testiiletnek az
előteľj esztés megtárgyalását.

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényállás és diintés taľtalmának részleÚes ĺsmeľtetése

A Józsefuĺáľosi onkormźnyzat tulajdonában lévő közteľületek hasnőiatĺľ:ől és használatźnak
rendjéről sző|ő |8/2013. (ĺ:ĺ.24.) önkormĺínyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
ľészletesen szabźůyozza az ötlkormźnyzat fulajdonában álló köĺeľiiletek haszrflatanak
szabéiyait.

A Rendelet a|kalmazasa soriín valamint ťrgyelemmel a lakossági panaszokĺa is egyes, a
köztertilet hasnlá|atźlra vonatkozó rendelkezés feltilvizsgét|ata és módosítasa vált szĹikségesé,
kĹilönös tekintettel díjfizetési kötelezettséggel valamint a hozzájálru|Lás nélkiili ktizteľĹilet-
hasnléiatta| kapcsolato s ľendelkezésekľe.
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Jelen előterjesztés ezen szakaszok módosítasaratesz javaslatot.

A Rendelet 8. s szakasza rogziti, hogy mely esetekben nem adható közterület-hasznátlatí
hozzájźru|źs. Ezen szakasz 11. pontja éľtelmében nem adható közteľĹilet-hasznźlati
hozzájaru|ás annak, akinek közterĹilet-hasnőiati díjtartozłsa van' vagy a rész|etťlzetési
megállapodásban riigzített részleteket haľom hónapot meghaladóan nem fizeti

A gyakorlati tapaszta|at azt mutatja, hogy amennýben a kérelmezőnek közteľĹilet.
hasznźiatból eredő díjtartozása van' a taĺtozás kiegyenlítésére részletfizetési megállapodas
megkötését vźila|ná annak éľdekében, hogy a jövőben közterület-hasznźiati hozzźljźru|ást
szerezľressen. Erre tekintettel javasolt a fenti rendelkezés módosítĺĺsa az alźtbbiak szerint.

8. $ Nem adható közteľiilet-használati hoz.zájaĺulás:

11. ha a hozzájáľulast kéľőnek k<ĺztertilet.hasznźůati őijt:ľtozása van és részletfizetési
megállapodós meglrł;tését nem vóllalja, vagy a karábban meglu;t0tt részletfizetési
megállapodásban rögzitettľészletek megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik.

Számos lakossági panasz érkezett a kerĹilet egyes részeit érintő közterĹi1ęt-haszná|atta|
kapcsolatbanezért a Rendelet további szakaszait is érintő móđosítása vált szfüségessé.

A Corvin köz, amely az |956-os foľradalom és szabadságharc emblematikus helyszíne. A
töľténelmi emlékÍrelyekľől szóló 303120|1. (XII. 23.) Korm. rendelet a Corvin közt, a
Ludovika Akadémiát, és a Trefort-keľtet töľténelmi emlékhellyé nyilvĺínította. A Coľvin mozi
falan vďamiĺt amozit körbevevő éptileteken sámos emléktábla őrzi a forradalom hőseinek
emlékét.

A Rendelet 8. $-a egy új ponttal egészĹil ki, amely éľtelmében nem adható közteľĹilet.
hasznźl|ati hozzájórulás történelmi emlékhelyen elhelyezett emléHábla lözvetlen lrözelében, az
emléktóbla síkjótól számított j méteren belĺil, valamint a Corvin kôz egész teriiletén.

Javasolt továbbá a Rendelet alábbi szakaszaitmódosítani, kiegészíteni.

A Rendelet 12. $.a azalábbi (4) bekezdéssel egészfü ki:

(4) Á hozzájárulás iránti kźrelmek elbíľólósa sorón figłelembe lrell venni oz építésiig,li
szabályolrnt, szabályzatolrat, a városrendezési tervelret, a városképi, míiemlélłvédelmi,
esztétilrai, kegleleti, lörnyezenédelmi, lröztisztasógi, idegenforgalmi, hlkurális szempontolrat,
előírásolrat, laĺassági panaszolrat, szakrnai óllósfoglalásolrat, tovóbbá az eljórásban
Iözremĺikódők által előírt lrôvetelményelret.

A Rendelet 12. $-a az a|ábbi (3a) bekezdéssel egészĹil ki:

(3 a) A kĺjzterül e t -has znóI ati hozzáj árulós vis s zavonható, hą
a) az erre jogosult szervek eljárósuk során megźllapítják, hogł a lözterület hąsználat a

helyb en ér intett lalros sóg j el entős részének nyugalmát zavarj a,

b) közérdekből bórmilror.

A közteľĹiletek használata soľĺĺn előfoľdul, hogy a hasznźiat követeztében a kozteriilet
megséľiil. A Rendelet a helyreállítási kötelezettségre vonatkozó szaběůyozětsokat nęm
tattalmazoht, azok a közteľĺilet-hasnźiati hozzájaĺu|ásban kerĹĺltek rögzítésre. Célszeľíĺ
rendeleti szinten szabéiyoni, hogy milyen előíľásokat, kikö'téseket és feltételeket
taĺta|mezz.on a köaeľü|et-hasznáIatihozzájarulas.Ezért javasolt a Rendelet 13. $.át az a|źtbbi

Qa) - Qb) bekezdésekkel kiegészíteni :

(2a) A lrôztertjlet-hąsznólati hozzój árulósnak tartalmaznia lrell :
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a) a jogosult nevét és állandó lakohelyénet székhelyénekvagł telephelyének címét,
b) a köztertilet-használat célját és időtartamdt,
c) a kôztertilet-használat helyénet módjának terület naglsógának és feltételeinek pontos

meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közreműk;dők szalwéleményébenfoglalt előírásolrct,
e) a lrizterület-hasznólati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértéket és Jřzetésének

módját,

fl a lözterület folyamatos tisztántartásának, valamint ą kiizterületi létesítmény
lrarbantąrtósának és a k)zterĺ)let-használatfolytón előállt lrarosodósnak a használó saját
la;ltségén ttirténő helyreállítósi k)telezettségét,

Đ a hozzójárulĺźstól eltérő lúztertilet-használat lüvetlrezményeire való Jiglelmeztetést,
h) a lizterület-használat megszťintetésének lehetőségérőI szóló tájélroztatóst, valąmint a

hozzáj órulós vis szavonósára való fi głelmeztetést,

Đ a hozzójárulás érvényességének megszĺinése esetére az eredeti óllapot helyreállítására
v o natlro z ó kô t e l e z et t s é ge t,

j) a kiztertilet-használat időtartama alatt ą szülrséges óllagmegóvási, lrnrbantartósi és
tisztántartás i löt eI ezett s é g eI ő írás át.

k) az építési munlra végzése esetén, ha a lujzterĺjlet-használat járda teljes szélességét érinti
és a głalogosok lrôzlekedése a másik oldalon lévő jórdára nem terelhető ót, a hasznáIó
Iatele s a gnl o gos ok szómára v é dőtetővel ellátott átj drót ki al akítani.

(2b) A lözterület Jilmforgatási célú hasznólatóra vonatlrozó hatósági szerződés
j óv áhagľźs ának fe l t é t e l e, ho gł a hár e I me ző v álI alj a

a) az eredeti állapot helyreóllítósót,
b) az igénybe vett lúzterijletet és lrözteriileten elhelyezett tórgłak rendben- és

tisztántartásót,
c) a lrBletkezett hullądék elszóIlítását,
d) a filmforgatással érintett lalrassĺźg ěs vállallrozások tójélroztatósót a filmforgatĺźssal

Irapcsolatos lényeges informóciólcról a fiIłnforgatós meglrezdése előtt leglresőbb 48
órával,

e) a gnlogosok, a gépjórmíivek biztonsógos és alradóIymentes lrözlelredését, továbbó a
t ár s ąs ház ak é s ąz tjzl e t ek me glrô ze l íthe t ő s é géne k b iz t o s ít ás át,

fl a Jilmforgatás során felmeriilő károk megtérítését, ideértve a harmadik személy felé
tÓrtént károlrozást is.

Fenti módosítasra tekintettel, javasolt továbbá módosítani a Rendelet 14. s (3) bekezdésének
a) pontját is, amely aĺľól rendelkezik, hogy a közteriilet.hasznźiati hozzájáĺu|źlst vissza kell
vonni, amennyiben ahasznáLónak híĺom hónapot meghaladó dijtntozása van. A Rendelet 14.

$ (3) bekezdésének a) pontjában aza|ábbíak szeľint módosul:

(3)AközteľĹilet-haszná|atihozzajéru|ástvisszakellvonni
a) akinek harminc napot meghaladó kÓztertilet-hasnźiati díjtaĺtozésa van és azt irásbeli
felszólítlís ellenére nyolc napon beliil nem ťtzetimeg.

A Rendelet 11. $.a éľtelmében a közteriilet-hasznélatihozzäjéralás csak ideiglenes jelleggel
adható meg, amely a jelen szabźlyozőlsban legfeljebb 3 év. Javasolt a köaeriilet-használat
időtar1ľĺrflát legfeljebb 1 éwe korlátozni.

A Rendelet eljáľási szabályokľavoĺatkozó rendelkezéseit javasolt továbbá kiegészíteni az'z.a|,

hogy a közteľĹilet-használatí hozzájaĺa|ás irźnt benyújtott kéľelem nem jogosítja fel
kérelmezőt a köĺeľĹile t hasznáiatźr a.



A díjťlzetés alóli teljes vagy részleges mentességre vonatkoző szabá|yok estében javasolt a
Rendelet 24. s-át az alźhbi (4) bekezdéssel kiegészíteni tekintettel arra, hogy számos esetben
olyan kérelmezők nyújtanak be méltányossági kérelmet, akikkel szemben korábban jogellenes
köztertilet-hasznáIatmiatt indult közigazgatási eljarás, vagy díj1artozásuk volt.

Fentiekre tekintettęl a Rendelet 24. s.áú az a|ábbi (4) bekezdéssel javasoljuk kiegészíteni:

(4) Nem adható a díjfizetés alól részbeni vagy teljes feĺmentés, hą hźrelmező a kozterületet - ą
kérelem benyújtĺźsát megelőző egł évben - hozzájáruĺás nélkul, vag1ł a hozzájárulósbąn
fo gI al taktól e lt ér ő en has znólt a'

A Rendelt korábbi módosításával bekeriilt a Rendeletbe a lakóépületeken végzett építési,
felújítási munkálatok esetében aha|asztott díjfizetésre, valamint abeťlzetett díj esetén a teljes
díj visszatéľítésére/elengedésére vonatkozó szabá|y ok.

A dlj vísszaťlzetéséľe/elengedésére vonatkozó szabtiyokat javasolt kiegészíteni azzaI a
feltétellel, hogy csak abban az esetbęn a|kaImazható, amennyiben a köZterĹilet hasznźiő a
Rendeletben foglaltakat betaľtva j árt eI.

Fentiekľe tekintettel a Rendelet 26. $.a az alélbbi (1b) bekezdéssel egészül ki:

(Ib) Az (1) bekezdésben foglalt visszatérítésre és elengedésre vonatkozó rendelkezések
alkalmazástól a Bizottság eltérhet, hą ą kérelmező a kozteriiletet hozzájárulás nélkul, vag/ a
ho z z áj ár ul ós b an fo gl alt ah ó l e l t é r ő e n ha s znál t a'

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. $ (5) bekezdése éľtelmében a települési
önkormĺínyzat a kĺjzterület filmforgatási célú hasznźiatźra/akađáIyoztatásfua vonatkozó
rendelkezéseket rendeletbęn szabályozza. Erľe tekintettel a Rendeletet a következő 15/A. $

szakasszal j avasolt kiegészíteni :

15/A. $ A f,rlmforgatást akadá|yoző, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a ręndkívĹili
természeti események esetén az onkormźnyzat az akadá|y elhárulása után az esetleges
kne|háritźlst vagy helyreállítást kcivető tíz munkanapon belül bińositjatĄra a köĺertiletet.

A fent javasolt módosításokon túl a Rendeletben javasolt néhány pontosítást is alkalmazni az
érte|mezo rendelkezésben, a Rendelet 5. $ (2) bekezdésében, a Rendelet 6. $-ában, valamint a
Rendelet 8. $-ában is.

il. A beteľjesztés indoka

A rendeletmódosításról a Magyaľországhe|yi tĺnkormányzatairőI sző|ő 2011. évi CLXXXX.
töľvény 42. s I. pontja a|apjan a Képviselő-testtilet döntése szükséges.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A dĺjntés célja, hogy a Rendelet módosításával akonenilet-használatból eredő díjtartozások
csökkenjenek továbbá, hogy a közteľület-hasznéiat során a közteriiletben okozott kaľok
hely r eá||itasa hatékonyab b an vé gb em enj en.

A döntés célja továbbá, hogy a méltányosság lehetőségének biztosítása olyan kérelmezők
esetében valósuljon ffi€g, akik a kozterület-haszná|attal kapcsolatos előírásokat
maľadélĺ1alanul betaľtj ák.

A d<jntésnek pénzügyi hatása nincs.
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Iv. Jogszabáýiköľnyezetismeľtetése

A Képviselő.testiilet döntése a Magyaľország helyi önkormźnyzataiľól szóló 20t|. évi
Cl,)ooilx. törvény 42. $ 1. pontjan alapul.

Fentiek alapjan kéľem az előterjesztés mellékletétképezó önkormányzati rendelet elfogadasát.

Budapest, 2016. november 23.

Törvényességi ellenőľzés :
Danada.Rimán Edina

jegző
nevében és megbÍzásából

Jr-,fu!->
Ťdr. Mészaĺ Erika

aljegyzo
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Budapest x'őváľos VIII. keľület Józsefuárosĺ Onko rmányzat
Képviselő.testĺiletének

...l20t6. (XII. ) iinkormányzati rendelete

a Jőzsefválrosi onkormányzattulajdonában lévő közteľületek használatáľól és
használatának ľendjéľől szólĺó 18|2013. (Iv.24.) iinkormányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuĺíľosi Ol.lkotmányzat Képviselő-testĹilete az
Alaptörvény 32. cikk Q)bekezđésében kapott eredeti jogalkotói hatask<irében' amozgőképľől
sző|ő 2004. évi II. töľvény 37. $ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjźn, a
Magyaľország he|yi önkoľmanyzatairól sző|ő 2011. évi CL)ooilx. törvény 23. $ (5)
bekezdés 2. pontjában meghataľozott feladatk<irében eljĺírva a követkęzőket rendeli el:

1. s A Józsefuáľosi Önkormanyzat fulajdonában lévő közteľiiletek haszĺrálatáľól és
használatának rendjéről szőllő |8l20l3. (tV. 24.) ĺĺnkoľmźnyzati rendelet (a továbbiakban: a
Rendelet) 2. $-a a következó 9.; |0. és 11. ponttal egésztil ki:

[2.$ E rendelet alka|mazősában:]

,,9. közteľiileti éľtékesítés: a köĺeriiletenvégzettkiskereskeđelmi tevékenység;''

,,10. mozgóbolt kiskereskedelmi tevékenység folytatĺásĺáľa kiďakított jármíi' illefue
j ĺĺĺĺrriiľe szeľelt v agy áIta|a vontatott eszköz;''

,,11. töľténelmi emlékfie|y: anenuet vagy valamely velĺink é|ő nemzetiség töľténelmében
meghatźttozó jelentőséggel bíró helyszín, amelyet a Kormĺíny rendelettel töľténelmi
emlékhellyé nyilvĺínít.''

2. $ A Rendelet 5.$ (2) bekezdés 9.; 11.;23 és26.pontja helyébe akövetkező ľendelkezés
lép:

[(2) Kiizteriilet.használ ati horuájélrulĺást kell beszerezĺi:f

,,9. építési munkávď kapcsolatos létesítmények valamint építmények elhelyezéséhez és
törmelékek, építési anyagok tźrolásźJnoz (felvonulasi teriilet);''

,,l1. ďkalmi, közteriileti és mozgóbolti aľusításhoz, szóľólap osztásźůloa szolgáltató
tevékenység végzéséhez, szórakoztatő tevékenység fo|ytatźsźůtoz, valamint a
portrérajzo|óshoz;,'

,,f3. a művészeti alkotasnak minősülő tź,rgyak' valamint a míivészeti alkotásnak nem
minősülő vallasi, kulfurális, töľténelmi szimbólum(ok), emléktábla(ak) ideiglenes
elhelyezéséhez;,,

',26. 
építésĹkivitelezési munkĺához szĹikséges munkagép tartózkodás a céIjétra;,,

3. $ A Rendelet 6. $ (2) és (a) bekezdése helyébe a következő rendęlkezés lép:

,,(2) A köztęrĹilet.hasz'ĺnlatihozzź$arulást a gépjźrrÍi tulajdonosa vagy tizemben taľtója
kéľheti.''
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,,(4) A gépjáľmíi tulajdonosa vagy tizemben tar:tőja tizemképtelen jármíĺvek esetében
köteles a köaerület-használati hoz.zájźtru|as szźmź.ŕ- a gépjáľmíĺ első szélvédőjén' kívtilről
jól látható helyen és olvasható móđon elhelyezni.''

4. $ A Rendelet 7. $ (1) bekezdése a következő i) ponttal egészĹil ki:

[(1)NemkęllközteľĹilet-használatihozzájarulas:f

,,i) a szórakoztatő, kereskedelmi, vendég|áltő, szolgá|tatő hely nyitvatartasi ideje alatt
kisméľehĺ (maximum 50 literes) hulladékgyujtő edény elhelyezése esetén.''

5. $ (1) A Rendelet 8. $ l l.és |2. pontjahelyébe a következő rendelkezés lép:

[8.$NemadhatóktizteľĹilet-hasznéiatihozzájéru|ás:]

,,11. ha ahozzź$źrulast kérőnek közterĹilet.hasznźiati díjtartozása van és részletfizetési
megállapodás megkötését nem vźůIalja, vagy a korábban megkötiitt ľészletfizetési
megállapodásban rogzített részletek megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe
esik."

,,|2. áĺusítő aszta| elhelyezésére, kivéve a kiivetkező tinnepek előtti maximum 20 napos
alkalmi áľusítiíst, vagy a sportpályáknál spoľtesemények,hez kapcsolódóan töľténő
arusítást:
a) karácsony - szilveszter,
b) nőnap,

c) húsvét,

d) marcius 15-i iinnepség,
e) halottak napja,

Đ anyfü ĺapja:..,,

(f) 
^ 

Rendelet 8. $.a a következő 16. ponttal egésziil ki:

[8. $ Nem adható közterület-ha sznéůati hozzéĄaĺu|ás:]

,,16. töľténelmi emlélĺfielyen elhelyezett emléktĺíbla közvetlen közelében, az emléklźtb|a
síkjától szátmított 3 méteren belül és a Corvin kijz egész teľületén.''

6. s (1) A Rendelet 1 1. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A kérelmet akére|mezett haszná]atkezdó időpontja előtt legalább 16 munkanappal
korábban, amennyiben a köztertilet-haszruĺlat a hét napot nem hďadja meg abban az
esetén legalább 8 munkanappal korábban azLJgyosztályhoz kell benyújtani.''

(2) A Rendelet 11. $ (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A kdzterĹilet-hasznźiatihozzájźru|źs iránti kérelemnek tarta|mazlia kell ktilönösen:]

,,d) nyilviĺntaľtásba vételt igazolő okirat másolatat.''

(3) A Rendelet 11. $ (8) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:
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(8) A kérelmet az effe ľendszeresített nyomtatvĺĺĺlyon vagy a nyomtafuány tartalmi
elemeit tartalmaző beadvĺĺnyban elektronikus úton vagy személyesen kell benyújtani.''

(4) A Rendelet 11. $.a a követkęző (9) bekezdéssel egésziil ki:

''(9) 
A közteriilet-használati kéľelem benyújtása nem jogosítja fel kérelmezot a közterület

hasnlźiatźtra."

7. s A Rendelet 12. $.a a k<ivetkező (4) bekezdéssel egészĹil ki:

,,(4) A hozzáljaru|as irĺínti kérelmek elbírálĺĺsa soľán figyelembe kell venni az építésügyi
szabályokat, szabáIyzatokat, a varosrendezési terveket, a vĺĺľosképi, műemlékvédelmi,
esztétikai, kegyeleti, kömyezetvédelmi, köztisztasági, idegenforgalmi, kulturális
szempontokat, előíľásokat, lakossági panaszokat, szakmai állasfoglalasokat, továtbbä az
eljĺĺľásban kĺizremíĺkĺidők áltď előíľt követelményeket.

8. s (1) A Rendelet 13. $ (2) bekezdés d) pontja helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:

|Q) 
^zLJgyoszta|y 

a döntés előkészítése során a következőket vizsgálja:]

,,d) aköúeľĹilet-használat összeegyeztethetó-e a t2. $ (4) bekezdésében foglďtakkal;''

Q) 
^ 

Rendelet 13. $-a a következő (2a)-(2b) bekezdésselegészül ki:

,,(2a) A közterület-használati hozzájźra|źlsnak tartalmazria kell :

a) a jogosult nevét és állandó lakóhelyének, székhelyének vagy telephelyének címét,
b) a köaerĹilet-haszná|at cé|ját és időtartamát,
c) a köztertiletĄasznźlat helyének, módjanak, teľtilet nagyságĺĺnak és feltételeinek

pontos megllatározásźÍ,
d) az engedélyezési eljarásban közreműködők szakvéleményében foglalt előíľásokat,
e) a közteriilet.hasznźůati díj fizetési kĺitelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének

mődjéú,

Đ a közteľtilet folyamatos tisztźntartétsának, valamint a ktizteľĹileti létesítmény
karbantaľtásanak és a közteľiilet-használat folytán előállt rongálásnak a hasznźiő
saját költségén töľténő helyreállítasi kötelezettségét,

g) ahozzájétulástól eltérő közterület.hasznźiatkövetkezményeire való ťrgyelmeztetést,
h) a közteľület-hasznźiat megsziintetésének lehetőségéről szóló tźĄékoztatást' valamint a

hoz.zájarulásvisszavonásźtrava|őfigyelmeztetést,
Đ a hozzájárulźs érvényességének megsziĺnése esetére az eredeti állapot

helyreĺĺllításiíľa vonatk oző kiĺte|ezettséget,
j) a közterület-hasznźlat időtarüama alatt a sztikséges ĺíllagmegóvasi, kaľbankrtĺĺsi és

tiszlántafi asi kötelezettség előírását.
k) az épitési munka végzése esetén, ha akł)zteľiilet.használat jaĺda teljes szélességét

érinti és a gyalogosok ktizlekeđése a másik oldalon |éví5 jardara nem terelhető źlt, a
hasná|ő köteles a gyalogosokszámźlravédőtetővel ellátott átjarőtkialakítani.

(2b) A kĺiztertilet filmforgatási célú hasznźůatźnak feltétele, hogy a k&e|mezo hatósági
szerződésben vállalja
a) az eredeti állapot he|yľeáIlításźlt,
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b) az igénybe vett közterületet és közterületen elhelyezett tźltgyak rendben- és

tisztántartását,
c) a keletkezett hulladék eIszźilrításźt,
d) a filmforgatással érintętt lakosság és vállalkozások tźljékoztatását a filmfoľgatással

kapcsolatos lényeges infoľmációkról a Íilmforgatás megkezdése ęlőtt legkésőbb 48
őtźxa|,

e) a gyalogosok, a gépjĺíľművek biĺonságos és akadálymentes közlekedését, tovźtbbá a
tár sashźzak és az uz|etek me gkĺizelíthető sé gének b i zto sítását,

Đ a filmforgatás soľán felmerülő kĺáľok megtérítését, ideértve a haľmadik személy felé
töľtént kaľokozást is.''

(4) A Rendelet 13. $ (5) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(5) A köZterület-hasznźtlati hozzźtjáru|ás eredeti péIđányźú, vagy annak hiteles másolatát,
valamint a díjfizetési kĺitelezettség teljesítését igazo|ő dokumentumot (havonta,
negyeđévente vagy félévente történő díjfizetés esetén valamennyi befizetést igazoLő
dokumentumot) a tevékenységet folýató személy kĺjteles a helyszínen magźná| tartani és
ellenőrzésre jogosult személyek felhívására bemutatni.''

9. s (1) A Rendelet 14. $ (1) bekezdés g) pontja helyébe a kĺjvetkező ľendelkęzés lép:

t 
( 1 ) A köZteľiil ęt-haszĺá|ati ho zzáj án:Jás me g szűnik : ]

,,Đ ha a jogosult bejelenti az onkormányzatnak, hogy közteľület haszná|atáva|
érdekköľében felmerĹilt méltányolható okból felhagy. A megszúnés napja az a nap'
amelyen az Önkoľmányzat a bejelentésről tudomást szeÍez.,,

(2) A Rendelet 14. $ (3) bekezdés a) pontja helyébe a kcjvetkęző rendelkezés lép:

,,a) akinek haľminc napot meghaladó köZteľiilet-haszná|ati dijtartozása van és azt írásbe|i
felszólítás ellenéľe nyolc napon belül nem ťlzeti meg.,,

(3) A Rendelet 14. $ (3) bekezdése a kĺjvetkező c) ponttalegészül ki:

K3 ) A köZteriilet-hasznáIati ho zzáj źru|ást vi s sza ke l l vonni ]

,,c) az onkormányzat akozteľĹilęt más célú hasznosításáľól dönt.''

(4) A Rendelet l4. $-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,,(3a)Aközteriilet-hasznáIatihozzájáru|ásvisszavonhatő,ha
a) az etľe jogosult szervek eljaľásuk során megállapítjfü, hogy a köZterület hasznáIat a

helyben érintett lakosság jelentős részének nyugalmát zavarja,
b) közérdekből bármikoľ.''

10. s A Rendelet 15. $ (l) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(1) A Bizottság közérdekből _ kültjnösen önkoľmányzati, állami rendezvények
meglartźĺsa esetén - a közteľii|ethaszná|atának szünetelését rendelheti e1.''

11. $ A Rendelet a következő I5lA. $ szakasszal egészül ki:

,,I5lA. $ A filmforgatást akadá|yoző, đe a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a
rendkíviili természeti események esetén az onkormányzat az akadá|y elhárulása után az
esetleges káre|hárítást vagy helyreźĺ|Iítást kĺjvető tíz munkanapon belül biztosítja ujra a
köztertiletet.''
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12. s A Rendelet 24.$-a a kĺivetkezó (4)bekezdéssel egészĹil ki:

,,(4) Nem adható a díjfizetés alól részbeni vagy teljes elengedés, ha kérelmező a
közerĹiletet . a kérelem benyujtrását mege|őzó egy évben . hozzajaĺatás nélkiil, vagy a
hozzájaru|ásbanfoglďtaktóleltéľőenhasznźita.,'

13. $ Hatalyáúveszti a Rendelet 25. $.a.

14. s A Rendelet 26. $-a akövetkező (1b) bekezdéssel egészĹil ki:

''(1b) 
Az (1) bekezdésben foglalt visszatéľítésre és elengedésre vonatkozó rendelkezések

a|kalmazástő| a Bizottság eltérhet, ha a kére|mezí| a közterületet hozzajźtrúás nélkiil,
vagyahozzájźtrutásbanfoglaltaktóleltérőenhasznáIta."

15. s E rendelet 20|6. december 15. napján lép hatalyba és az azt követo napon hatalyát
veszti.

Budapest, 2016. december .

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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A Józsefvórosi onkormónyzat tulajdonóban lévő
közterüIetek hąsznólątaról és hasznólatának

ľendj éről szóIó I 8/2 0 1 3. (II/. 2 4.) önkormónyzati
rendelet

Budapest Fővoros WII. lcertilet Józsefvóros
Önkormónyzat Képviselő-testĺiletének .../2 0 I 6.

( ru. ) önkormányzati rendelete a Józsefvdrosi
onlło r m dnyz a t t uI aj doruźb an l év ő kö z t e r iil e t e k
haszndlaĺdról és haszruźlaninak rendjéről szóIĺí
szóló l 8/2 0 l 3. (IV. 2 4.) önlarmónyzati rendelet

módosítasáĺról

l.s A Józsefuárosi onkoľmanyzat tu|ajdonában

lévő köĺeľületek használatĺáról és használatának

rendjéről sző|ő 18/2013. (tV. 24.) önkormátnyzati

rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2.$-a a
következő 9.; 10. és 11. ponttal egészü| ki:

I2.$ E rendelet alkalmazĺásában:]

,,9. kĺ)zteriileti értélresítés : a k)zteriileten végzett

kis lrer e s ke de lmi tev ékenys é g ;,,

,,10. mozgóbolt: kiskereslcedelmi tevékenység

folytatósára kialąHtott jaľmű, illetve jórműre
szerelt vagl óltala vontatott eszk)z;,,

,,ll.tĺjrténelmi emlékhely: a nemzet vag
valamely velünk élő nemzetiség történelmében

me ghatoroz ó j elentősé ggel b író helyszín, ame lyet
a Kormóny rendelettel történelmi emlékhellyé
nyilvdnít.,,

5. $(2)Közteriilet-hasnáiatihozzÁjáru|źtstkell
beszeľezri:

9. építési munkával kapcsolatos létesítmények
valamint építmények és törmelékek
elhelyezéséheą fennmaradősáúloz, tźro|ásáůloz;

11. alkalmi és mozgóbolti árusíüáshoz, sznrólap
osztásához, szo|gáitató tevékenység v é gzÉséhez,
szśrakoztatótevékenységfolytatĺásĺíhoz,va|amint
aportrérajzo|áshoz;

23. a mťivészeti a|kotásnak minősülő tĺáľryalĺ,
valamint a mĺĺvészeti alkotĺísnak nem minősülő
vallási. kulfurális. tiirténelmi szimbólum(ok).

2. s A Rendelet 5. $ (2) bekezdés 9,; 11;f3 és

26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Közteriilet-hasmä|ati hozzźĄźlru|ást kell
beszerezni:]

,,9. építési munkával kapcsolatos
létesítmények valamint építmények

elhelyezéséhez és töľmelékek, épí.tési anyagok
táĺ o|ásáůloz (fe lv o n ulds i t er ül e t) ;,,

,,1l. alkalmi, kiizJeriileti és mozgóbolti
iírusíüáshoz, szőrő|ap osztásähoz, szolgźitatő
tevékenység végzéséhez, szórakoztatő
tevékenység fo|ytatásáthoz" valamint a
portrérajzoláshoz;''

,,23, a művészeti alkotásnak minősülő tź,rsy"t
valamint a miĺvészeti alkotĺásnak nem minősülő
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emléktábla(ĺík) e|he|y ezéséhez;

26. építésĹkivitelezési munkához szükséges
munkagép ideiglenes _ három órát meghaladó _
tartózkodása cé|jára;

vallási, ku|turális, történelmi szimbó|um(ok),

emléktĺábla( źú<) ideiglenes e|he|y ezéséhez;,,

,,26. építési-kivitelezési munlrtźhoz sziikséges

munlagép tartózkodąs a c é lj ór a ;,,

6.$ (2) A közteriilet-hasznáiati hoz'záj!y,15", u

gépj áľmű üzemben tartćfia kérheti.

(4) A gépjáľmíĺ üzemben tartćĄa üzemképtelen
jáľmiĺvek esetében köteles a közteriilet-hasnláúati
hozzáĄźtu|źts szźtmźú a gépjármiĺ első szélvédőjén,
kívĺilľől jól látható helyen és olvasható módon
elhelyezri.

3. s A Rendelet 6.$ (2) és (a) bekezdése he|yébe

a következő ľendelkezes Iép:

,,(2) A közterĹilet-hasnlźúati hozzźĄźra|ást a
gépjáľmiĺ tulajdonosa vag iizemben tartója
kérheti.''

',(4) A gépjármű tulajdonosa vagł iizemben
tartőja tizemképtelen jrármiĺvek esetében köteles a

közteriilet-hasznäůati hozzájáru|ás számźĺt a
gépjármiĺ első szelvédőjén' kívülről jól látható

helyen és olvasható módon elhelyezľli.''

4. s A Rendelet 7. $ (1) bekezdése a ktivetkező i)
pontüal egészül ki:

(1) Nem kell közerĺilet-haszĺlálati hozzźĘáru|ás:l

,,i) ą szórakoztató, lrereskedelmi, vendégldtó,

szolgdltató hely nyitvatartósi ideje alatt
kisméretű (mmimum S0literes) hulladékgłűjtő
edény elhelyezése esetén.,'

8.$ Nem
hozzá$áĺu|ás.

közteriilet.h asznźůati

ll. ha a hozzźĘárulást kérőnek kiizteriilet-
hasaláiati díjtntozäsa van vary a rész|etťlzetési

megállapodásban rögzitett részleteket hríľom

hónapot meghaladóan nem fizeti.

|2. arusító aszta| elhelyezésére, kivéve a
következö iinnepek előtti maximum 20 napos

alkalmi ĺárusíüást, vaw a sportpályáknál történő

ĺírusíüást:

a) karácsony - szilveszter,
b) nőnap,

c) húsvét,

5. s (1) A Rendelet 8. $ 1l. és |2. pontja helyébe

a kĆivetkező rendelkezés lép:

t8.$ Nem adható

hozzÁjátru|ás:]

közteľület-hasznźůati

,,11. ha a hoz'zÁjźru|ást kérőnęk közterület-
hasznáiati díjtntozása van és úszletftzetésí
megóIlapodlűs megkötését nem vdllalja, vagy a
kordbban megköti)tt rész|etťlzetési

megállapodásban rögzitett részletek

mcg|ízetésével 3 0 nap ot meghaladó kés edelemb e

esík.''

,,I2. rírusító aszta| elhe|yezesére, kivéve a
következő iinnepek előtti maximum 20 napos

alkalmi arusíĹást, vaw a sportpályá:knál

sporteseményekhez kapcsolódóan töľténő

ĺírusíŁást:

a) karácsony _ szilveszter,
b) nőnap,

c) húsvét,
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d) március 15-i ünnepség,
e) halottak napją
f) anyfü napja;

d) március 15-i iinnepség,

e) halottak napją
f) anyĺák napja;.,,

(2) 
^ 

Rendelet 8. $-a a kö'vetkező 16. ponttal

egésziil ki:

t8.$ Nem adható ki'ztertilet-hasmáiati
hozzź$áru|ás:]

,76. tôrténelmi emlékhelyen elhelyezett
emléktóbla közvetlen közĺIében, az emléktlŕbla
síkjlútól szómított 3 méteren belĺłl, valamint a
Comin köz egész teríiletén.,

l1.$ (1) A kérelmet a kérelmezett hasznźiat
kęzdő időpontja előtt a 12. $ (1) bekezdése esetén

legalább 16 munkanappal korábban' a 12.$ (3)

bekezdése esetén legalább 8 munkanappal
korábban az |J gyosztźtýhoz kell benyujtani.

1l. $ (4) A ki'zteľület-használati hozzźĄátrullás
iránti kérelemnek tartalmaznia kell ktilöniisen:

d) a közteriileten folytatni kívánt tevékenységre
jogosító okiľat egyszenĺ másolatat;

1l. $ (8) A kérelmet az 1. Függelék szerinti
nyomtatványon vagy a nyomtatvrány taľtalmi
elemeit taĺtalmaző beadváný elekhonikus úton
vagy személyesen kell benyujtani.

6. s (1) A Rendelet 11. $ (1) bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép:

,,(1) A kérelmet a kéľelmezett használat kezdő
időpontja előtt legalább 16 munkanappal
korábban, amennyiben a közterĺilet-haszndlat a
hét napot nem haladja meg abban az esetén

legalább 8 munkanappal korábban az
Ügyosztályhoz kell benýjtani.''

Q) 
^ 

Rendelet 11. $ (4) bekezdés d) pontja

helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:

t@ A közterďilet-haszndlati hozzójórulós irdnti
kérelemnek tartąlmąznia kell különös en : J

,,d) nyilvdntartasba véteh igazoló okirat
mósolatót.',

(3) A Rendelet 11. $ (8) bekezdése helýbe a

következő ľendelkezés lép:

(8) A kérelmet az erre ľendszeresített
nyomtatványon vagl a nyomtatvóny tartalmi
elemeit taľtalmazó beađványban elelĺronikus
úton vagl szeméIyesen lĺell benyújtani,,,

(4) A Rendelet 11. $-a a következő (9)

bekezdéssel egésziil ki:

,, (9) A kazterĺilet-hgsmólati kérelem benyújtósa

nem jogosítja Íel kérelmezőt a k)zteriilet
hasmóIatóra.,,

7. s A Rendelet 12. $-a a következő (4)

bekezdéssel egésziil ki:
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,,(4) Á hozzójárulas iránti kérelmek elbíróIása
sorón figłelembe kell venni az építésiigli
szabáIyolrat, szabólyzatolrat, a vórosrendezési
terve|ret, a vdrosképi, műemlélwédelmi, esztétilĺai,

kegłeleti, kornyezetvédelmi, köztisztasógi,

idegenforgalmi, kulturális szempontolrnt,

előírósolrąt, lakossági panaszokat, szalonai
óllósfoglalósokat, tovóbbó az eljárĺźsban
lözreműködők óltal előírt lrivetelménvelret.

13. $ (2) Az |Jgyosztźlly a döntés előkészítése
során a következőket vizsgálja:

d) a kiiaeľiilet.használat összeegyeztethető-e a
Fővárosi Szabáůyozźsi Keretteľvben IFSZKT'
46/L998. (X. 15.) Főv. Kgy. ľendelet], a
Budapesti Vĺáľosrendezési és Epítési
Keretszabályzatban IBVKSZ 47ĺ1998. (x. l5.)
Főv. Kgy. rendelet], a Józsefuáros Kerĺileti
Epítési Szabźůyzatátról szóló 66/2007. (KI.12.)
önkormányzati rendeletben, a Józsefuáros
Keriileti Szabályozitsi Tervében fogla|t
szempontokkal, megfelel-e a városképi,
városrendezési, mtĺemlékvédelmi, közlekedési,
köľnyezefuédelmi, közegészségügyi és
köztisztasáryi előírásoknak, valamint a
kereskedelmi és fuľisztikai szempontoknak.

8. $ (1) A Rendelet 13. $ (2) bekezdés d) pontja

helyébe a következő rendelkezés lép:

tQ) Az Üryosztály a döntés előkészítése soriárr a

kiivetkezőket vizsgálj a:]

''d) a kĺjzteriilet-hasznólat összeegleztethető-e a
1 2. s @ bekezdésében foglaltaklrnl ;,'

(2) 
^ 

Rendelet 13. $-a a következő (2a).(2b)

bekezdéssel egészül ki:

,,(2a) A közteriilet-hasanźůati hozzájáru|ásnak
tartalmazĺlia kell:
a) ajogosult nevét és állandó lakóhelyének,
székhelyének vagy telepheýének cimét,
b) a közterület-használat cé|1áú és

időtartaméú,

c) a közteriilet-haszrálat helyének,

módjának, terület nagyságának és feltételeinek
pontos me ýlatźr ozását|

d) az engedélyezesi eljrárásban

közreműködők szakvéleményében foglalt
előírłásokat
e) a kö,zterület-hasmźůati dĺj ťlzetesi
kötelezettség esetén a đij mértékét és fizetésének

módját'
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Đ a közterület folyamatos tisztźntartásźnat
valamint a közterĹileti létesítmény

karbantaľtásĺának és a közteľü|et-hasmáůat folýán
előállt rongálásnak a használó saját költségén
tiirténő helyreállítĺísi kiitelezettségét,
g) a hozzźĄźru|źstći eltérő közteľület-
hasnläůat következményeire való fi gyelm eztetés|
h) a közterület-használat megszüntetésének

lehetőségéľől szóló tź$ékoztatást' valamint a

hozzź! átu|źls vi sszavonásráľa való ťlgyelmeztetést,

Đ a hoz.zź!ĺárulás érvényességének

megsziĺnése esetére az eľedeti állapot
helyreállíŁásiára vonatkozó kötelezettséget,
j) a közterület-hasnlźiat időtartama a|att a

sztikséges állagmegóvási, karbantartási és

tisztźntarIźsi kiitelezetts ég e|őirźsát.
k) az építesi munka végzése esetén, ha a
közteriilet-h asznáůat jźtda teljes szélességét érinti
és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon
|évő járdálra nem terelhető áft, ahasnlźtló köteles a

gyalogosok szátmára védőtetővel ellátott źLtjźtÍőt

kialakítani.

(2b) A közterület filmforgaLísi célťl

hasznźůatának feltétele, hogy a kérelmező
hatósági szerződésben válla[i a

a) azeredetiállapothe|yreái|ítźsá4
b) az igénybe vett közterĺiletet és

közteriileten elheýezett tárgyak rendben- és

tisztźntartásźú,

c) a keletkezett hulladék e|szái|itásźú,

d) a filmforgatĺással érintett lakosság és

vállalkozások tá$ékotĺatźsźú a filmforgaüíssal
kapcsolatos lényeges információkró| a
filmforgatĺás megkezdése előtt legkésőbb 48
órá,ľa|,

e) a gyalogosot a gépjĺárművek bizonságos
és akadálymentes kiizlekedését, továbbá a
társashźuakésazlizletekmegközelíthetőségének
biztosíüását,

Đ a filmforgatĺás során felĺnerülő kírok
megtérítését ideértve a harmadik személy felé
történt károkozást is.''

rs/
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(5) A közterület-hasnúL|ati hoz-zź$źru|źts eredeti
pé|dźnyáú, vaw annak hiteles mĺĺsolatát a
tevékenységet folyató személy kiiteles a
helyszínen magánźi tartani és ellenőrzésre
jogosult személyek felhívásrára bemutatni.

(4) A Rendelet 13. $ (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezes lép:

,,(5) A közteriilet-hasznáiati hozzájźru|ás eredeti

példźnyźt| vagy annak hiteles másolatát,

valamint a díj|izetési kötelezettség teljesítését

igazoló dokumentumot (havonta, negĺedévente
vag fělévente íijrlénő díjJizetés esetén

valamennyi beJizetést igazoló dokumentumot) a

tevékenységet folýató személy kiiteles a

helyszínen magánál taľtani és ellenőrzesre
jogosult személyek felhívásáľa bemutatni.''

14.$ (l) A közteriilet-hasnńůati hozzź$fua|ás

megsziĺnik:

g) ha a jogosult bejelenti az Önkorményzatnak,
hogy a fél évet meghaladó időtaľtamú közteriilet
hasmáůatź,ľal. érdekköľében felmeriilt
méltĺínyolható okból - felhagy' A megsziĺnés
napja az a nap' amelyen az onkormźnyzat a
bej elentésről tudomást szerez.

(3) A köztertilet-hasnlá|ati hozzá$álĺulLálst vissza
kell vonni

a) akinek három hónapot meghaladó ktizteriilet.
hasnáůati díjtartozźsa van és azt írásbeli
felszólítrás ellenére nyolc napon belül nem fizeti
meg.

9. s (1) A Rendelet 14. $ (1) bekezdés g) pontja

helyébe a következő rendelkezés lép:

Kl) A kt'zteriilet-hasmáůati hozzáĄálru|ás

megszÍĺnik]

,,Đ hą a jogosult bejelenti az onkormónyzatnak,
hog közteriilet hasznólatavąl éľdelckĺjrében

felmerült méltdnyolható okbóI felhagł. A
megszŕĺnés napja aiz a nap' amelyen az

onkoľmany zat a beje|entésről fudomá st szeÍez.,,

(2) A Rendelet 14' $ (3) bekezdés a) pontja

helyebe a kiivetkező rendelkezes lép:

,,a) akinek harmínc napot meghaladó közterĹilet-

hasnźiati díjtaltozÁsa van és azt íľásbeli

felszólíüás ellenéľe nyolc napon belül nem fizeti
meg."

(3) A Rendelet 14. $ (3) bekezdése a következő

c) ponttal egészül ki:

K3) A közteriilet-hasznźůati hozzź$á.ľu|źst vissza
kell vonnil

,,a) M onkormanyzat a közterület más célú
hasznosítĺłsaról dönt.''

(4) A Rendelet |4. $-a a következő (3a)

bekezdéssel egészül ki:

r
ďťĺu
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,,(3a) A kozterület-használati hozzájárulós
visszavonható, ha
a) az erre jogosult szeryek eljárasuk során
megálĺapítjók, hogł a közterijlet haszndlat a
helyben érintett lakossóg jelentős ľészének

nyugalmót zavarja,
u közérdekbőlbarmikor.,,

15.$ (1) A Bizottság fontos kĺjzérdekből a
közteľület haszná|attnak szĺinetelését ľendelheti

el.

10. $ A Rendelet 15. $ (1) bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép:

,,(1) A Bizottság közérdekből - kiłIönösen

önkormdnyzati, állami rendezvények megtartósa

esetén - a közterü|et haszná'|atának szünetelését

rendelheti el."

11. s A Rendelet a következő i5lA. $ szakasszal

egészül ki:

,,15/A' $ A filmforgatast akadólyozó, de a
kérelmezőnek fel nem ľóható, yalamint a
rendkívüli természeti események esetén az

onkormónyzat az akadóIy elhórulása után az

e s e tl e ge s kár e lhór ít ás t v a gl he ĺyr e áI l ít ds t kov e t ő
tíz munkanapon beĺüĺ biztosítja újra a
kozterüIetet.,,

12. s A Rendelet f4.$-a a következo (4)

bekezdéssel egészül ki:

,,(4) Nem adható a díjfizetés alól részbeni vagł
teljes felmentés, ha kérelmező a közterijletet - a
kérelem benyújtasót megelőző eg) évben

hozzájárulós néIktłl, vag a hozzájárulásban

foglaltaktól eltérően használta.,,

25.$ Vendég|átő teraszok esetében a köZteľület-

hasznźiati díj városképi, zöldfelület fejlesztési
szempontok figyelembevételével kérelemre

maximum I0 %o-ka| csökkenthető, amennyiben a

közteľület-h aszntiat dobo gón vagy fix r ö gzitésll
virág|ádák között valósul meg. A
díjcsokkentésről a Bizottság dönt.

13. $ Hatályátveszti a Rendelet 25.$-a.

14. s A Rendelet 2ó.$.a a kovetkező (1b)

bekezdéssel egésztil ki:

',Az (I) bekezdésben foglalt visszatérítésre

és elengedésre Vonatkozó rendelkezések

a|kalmazástőI a Bizottság eltérhet, ha a

1,7 'ł,
{-.z.l.í
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kérelmező a kiĺzteľületet hozzajaru|ás néIktil,
vagy a hozzź$árulasban foglaltaktól eltérően
hasznéita.,,

/ď7
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Általános indokolás

] A đöntés célja' hogy a Rendelet módosítĺásával a rendelet sztiveges taľtalma éľtelmezhetőbb
. legyen figyelembe véve az onkoľmĺínyzat intéz-ĺnéĺytendszerében bekövetkezett
] változásokat -, továbbá a dijtablLéuatban történő nettó összegek kerekítése elősegiti az
, áú|áthatóbb đíjszámitźst.

Részletes indokolás

1. $-hoz

A Rendelet érte|mező rendelkezésének kiegészítésről ľendelkezik.

2. $ és 3. $-hoz

A módosítas értelmében kibővül a kĺizteriilet-hasznźiati hozzajaru|ast igénylő esetek kĺire,
valamint az ilzernképtelen gépjármtĺvek esetében egyszerĹĺsödik a közterĹilet-hxzná|ati
hozzé$aralźssal kapcsolatos ügyintézés.

4.$ -hoz

A módosítas éľtelmében a Rendelet 7. $-a összhangba keľül a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásanak jogktivetkezményeirol szóló |8120|6. (VI.02.)
önkormányzati ľendelet egyes ľendelkezéseivel.

5.$-hoz

A Rendelet azon ľendelkezéseit egészíti ki és pontosítja, amikor a kdzterĹilet-használati
hozzajarulás megadasaľa nem kerĹilhet sor.

6.$' 7.$ és 8. $.hoz

Az e|jarási szabĺilyok pontosítasát segíti bővítve az onkoľmányzat mérlegelési jogkörét az
kérelmek elbírálásával kapcsolatban. A módosítlís éľtelmében a közterĹilet-hxznźlati
hozzájarulasban,ľögzítésre keľülnek a haszná|ő kötelezettségei is, toválbbá a használat
ellenőrzése során

9.$' 10. $ és 11. $-hoz

A közteľület-haszná|at szĹineteltetésének, megsziintetésének és a visszavonásĺĺnak esetköreit
bővíti és pontosítja.

12. $, és 14. $-hoz

A dijfizetés alóli mentesség, valamint a lakóéptiletek és nagyobb építési beľuhazások esetén
beťlzetett közterĹilet.hasná|ati díjak visszaťrzetésének feltételeit is meghatétrozza.

13. $-hoz

/
ďť/
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A Rendelet módosítasával a hatĺályon kívĹil helyezendő szak'aszttartalmazza.

15. $-hoz

Hatźiyba léptető és átmeneti rendelkezé st tarta|maz.

20
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[Iatásvĺzsgálat

A rendelettervezet esetében ťrgyelembe kell venni, hogy a jogalkotłísľól szóló 2010. évi
C)ooĹ töľvény 17. $ (1) bekezdése előírja az elózetes hatasvizsgźiatot: ,,A jogszabát|y
előkészítője _ a jogszabá|y feltételezett hatásaihoz igazodő részletességu - előzetes
hatasvizsgálat e|végzésével fęlmén a szabźůyozźs vĺárható következményeit. Az előzetes
hatĺásvizsgálat eredményéről a Kormány źL|ta| előterjesaendő törvényjavaslat, illetve
koľmĺínyľendelet esetén a Koľmányt, önkoľmĺĺnyzati rendelet esetén a helyi önkoľmrĺnyzat
képviselő-testĹiletét tź!ékoztatĺ kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az źita|a
meghatarozott esetben a közjogi szervezetszabźiyoző eszkoz elkészítője előzetes
hakísvizsgál atot v é gez.,'

Ahatásvizsgálat során a Q)bekezdésben meghatláľozottakatkell kiilöntisen vizsgálni.

1. Tĺáľsadalmi ' gazdasági, költségvetési hatasa: A rendelet módosításĺínak alapvető céIja,
hogy a kÓzteľĹilet.haszná|atből eredő díjtartozás csökkenjenek tovźĺbbá, hogy a kiizteľĹilet-
hasznźiat során a közertiletben okozott kráľok helyľeállítĺísa hatékonyabban végbemenjenek,
valamint hogy a méltrányosság lehetőségének biztosítlísa olyan kérelmezők esetében
valósuljon meg, akik a közterĹilet-hasnźiatta| kapcsolatos előírások maľadéktalanulbetartjak.

2. Kömyezeti és egészségi következményei: A kiiztertiletek eľedeti átlapoĺának
megőrzése

3. Adminisztľatív terheket befolyásoló hatasa: Nem relevĺíns.

4. A jogszabály megalkotásának szfüségessége, a jogalkotás elmaradásĺínak vĺáĺható
következményei: a módosítĺís elmaľadasanak jogszabőlyikövetkezménye nincs.

5. A jogszabály alkalmazźsźůloz szfüséges személyi, szewezeti, targyi és pénzügyi
feltételek: onkormrínyzati szakértő és a feladat e|tźiźshoz szfüséges tź,svi ľ"lteteĺět<
biĺosítĺása.
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