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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelete

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és 
használatának rendjéről szóló 24/2009. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva, a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  16. § (1) bekezdésében és a 65/A. § (2) 
bekezdésében, a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. 
(X.20.)  Főv.  Közgyűlési  rendelet  4.  §-ában  kapott  felhatalmazása  alapján  a  következőket 
rendeli el:

1.§  A  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  közterületek  használatáról  és 
használatának  rendjéről  szóló  24/2009.  (V.  21.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (3) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) az élet- és balesetveszély megszüntetését, elhárítását, statikus által igazolt, meghatározott 
szükséges időtartamon belül”

2.§ A Rendelet 8. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

„i)  az  élet-  és  balesetveszély  megszüntetéshez,  vagy  elhárításához  statikus  által  igazolt, 
szükséges időtartam alatt”

3.§ A Rendelet 2. melléklet 3. pontjának megnevezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.  építési,  szerelési  munkák a  beruházás  megkezdését  követő 12 hónap után,  az  élet-  és 
balesetveszély elhárítása a statikus által igazolt szükséges időtartam után”

4.§ Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2012. november …

Rimán Edina Dr. Kocsis Máté
jegyző    polgármester
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I N D O K O L Á S

A tapasztalat azt mutatja, hogy az életveszély elhárításához szükséges munkálatok igen sokáig 
(akár  évekig  is)  elhúzódnak,  amennyiben  a  közterület  lezárása  a  további  élet-  és 
balesetveszély bekövetkeztét  megakadályozza.  A közterület  lezárásával a tulajdonosok egy 
része  visszaél,  mert  az  egyébként  szükséges  munkálatokat  nem,  vagy  csak  tetemes  idő 
elteltével  végezteti  el.  Ezért  szükségesnek  látszik  az  élet-és  balesetveszély  elhárításához 
szükséges  idő  intervallum  rendeleti  behatárolása  akként,  hogy  az  élet  és  balesetveszély 
elhárításához  szükséges  időtartamot  statikus  véleménnyel  legyen  köteles  igazolni  az 
életveszély elhárításáért felelős ingatlan tulajdonos.    
A módosító  rendelet  három pontban egészíti  ki  a  24/2009 (V.21)  önkormányzati  rendelet 
jelenlegi szabályait:
-  a  2.  §  (3)  bekezdésének  c./  pontja  akként  módosul,  hogy  az  élet-  és  balesetveszély 
elhárításakor  nem csak a munkálatok megkezdését  köteles  bejelenteni  a kötelezett,  hanem 
statikus  véleménnyel  igazolja  az  elhárításhoz,  vagy  megszüntetéshez  szükséges,  indokolt 
időtartamot is
- a 8. § (1) bekezdése kiegészül egy további ponttal (i.), melynek értelmében a közterület-
használati díjmentesség az élet- és balesetveszély elhárításakor csak a statikus által igazolt, 
szükséges időtartamra áll fenn, végül
- a rendelet alapján fizetendő díj táblázatot magában foglaló 2. sz. melléklet 3. pontja (építési 
szerelési munkák a beruházás megkezdését követő 12 hónap után) ugyancsak kiegészül a fenti 
pontokban már körülírt tartalommal.
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