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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Onkormányzat Képviselő-testületéneŔ

3ĺ2015. GI.01.) łinkormányzati rendelete

a Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő ktizterĺiletek használatáľól és

hasznźiatźlnak ľendjéről szóló t8ĺ2013. (Iv.24.) tinkormányzati rendelet módosításáről

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi oĺlkormźnyzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezďésében meghatźrozott feladatkorében eljźrva, az
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában felhatalmazás a|apjźn a következőket ľendeli el:

1.$ A Józsefuárosi onkormányzat fulajdonában lévő közterĹiletek haszná|atfuő| és

hasznáLatźtnak rendjéről szóló |8l20I3, (Iv. f4.) <lnkormanyzati rendelet (a továbbiakban: a
Rendelet) 18. $ (3) bekezdés:,,Józsefuaľosi HETI PIAC'' elnevezéssel, a Budapest, VIil.
keriilet Gyutai Pál utca Rakóczi út és Stáhty utca közötti szakaszon az onkormtnyzat á|ta|
üzemeltetett őstermelői piacon a kĺjzterĺilet-hasznáIatihozzájarulást a piac iizemeltetőjénéI a
helyszínen kell megfizetni'' helyébe a következó (4) bekezdés lép:

,, (4) A Budapest, VIII. kerĹilet Gyulai Pąl utcában a Rákóczi út és ą Stĺźhly utca k)zÓtti
szokaszon, a Bláthy ottó utca és a Vajda Péter utca talólkozásánál lévő szakaszon az
onkormónyzat ákal üzemeltetett termelői jellegű piacokon a kozteľület-használati
hozzájórulást a piac üzemeltetőjénél a helyszínen kell megfizetni.',

2.s A Rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. s A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. $ (1) E rendelet 20|5. február 01-én lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépést ktjvető napon hatálryźú veszti.
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. l. mellékĺet a 3/2015' (II.01,) Ónkormányzati ľendelethez

1. Jĺízs efváro si onko r mány zat tulaj do náb an lévő kiizterületek övezeti b e.soľolás a

1.

2.

közteľiileti kategória

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

kĺjzterületi kategóľia

Mikszáth téľ
Blaha Llljza tér | -5 házszźĺn kozott
Márkus Emília utca
Somogyi Béla utca (Blaha Lujzatér és Stahly utca kĺĺzött)
Corvin köz
Corvin Sétány

kĺjzterületi kategória

Gyulai Pál utca
Gutenberg tér
Maĺia utca
Pollack Mihály tér
Kĺúdy utca
Lőrinc pap tér
Horánszky utca
Puskin utca
Rökk Szilaĺd utca
Szentkirályi utca
Vas utca
Pál utca
Csepreghy utca
Tľefort utca
Reviczky utca
Stáhly utca
Kőfaragó utca
Somogyi Béla utca többi része
Múzeum utca
Bľódy Sándor utca
Otpacsirta utca
Békési utca
Kĺilcsey utca
Népszínház utca (József krt. és Víg utca ktjzötti szakasza)
Szigony utca (Üllői út és Apáthy utca kĺjzĺjtti szakasza)

a
J.



4. közterületi kategória

Horváth Mihály tér
Mátyás téľ
Harminckettesek tere
Kźiváriatér
Losonci tér
Rezső tér
Teleki tér
Golgota tér
Molnár Feľenc tér
Tbiliszi téľ

5. kĺizteľületi kategória

Valamennyí az I-4. kaÍegőriába nęmtartozó köZterület

2. Főváľos i onko rm á ny zat tulaj donáb an |év ő kiizterületek:

Ktizutak:
Baľoss utca (Baross utca - Rigó utca saľok, Haľminckettesek teľe - Horváth Mihály téľ,
Horváth Mihály téľ - Ká|váriatér,Ká|váĺiatér-orczy tér, Kálvin tér-József krt.)
Fiumei út (Baľoss tér - otczy téľ)
Hungáľia kľt. (páros oldal, Salgótaĺjáni út-Kerepesi út)
József kĺt. (Blaha Lujzatér - Üllői úĐ
Kerepesi út (vasúti felüljáró - Hungaľia krt.)
Kőbĺĺnyai ut (orczy tér - Kĺinyves K. krt.)
Könyves Kálmĺĺn kľt. Üllői út - Salgótarjáni út)
Mrizeum krt. (paľos oldal, Rfüóczi út - Kálvin tér)
Orczy út (Nagyváraďtét - Orczy tér)
Rákóczi utQlárat|aĺ oldal, Múzeum kľt. - Baross tér)
Üll0ĺ ĺt (Kálvin tér-Nagyváradtér - Könyves Kálman krt.)

Kiizteľek:
Baross tér II. János Pźl|pálpatér Ludovika tér Rókus tér
Blaha Lujzat& Rfüóczi tér Nagyvarad tér

3. Turisztikailag kiemelt kiizterůilet:
Józsefuaro s kozigazgatási teriilete.



2. melléklet a 3/2015. (il.01.) szdmú rendeletltez

oÍĺľÁľĺ, ĺzĺľ

Köztęriilet-haszná|aÍi ďijaktáb|ázata Az alábbi dĺjak nettó osszegek (a díjąk az Afa nélkül értendők)

Ś;ulszálrl koztęľület-lraszuálat céli a 1. kat. 2.kat. 3. kat. "4. kat. 5. kat.

1. kereskedelľĺ és szolgáltató tevékenységek:

l.a. pavilon (Ft/m2thó) 4 538 3 524 2269

1.b. árusító aszta|, á|lv áĺy (Ftl rÍI2 ĺhő) tiltott

1.c. árusító automata Gt/db./hó) 3',786 3 022 2 019

1.d. fenyőfa árusítás (Ft/ m2 / nap) 764 633 502

I.e. idény jellegii asztali árusítás

maximum 20 nap (Ft/mŻ/nap)
'764 633 502

r.f. mozgő árus 1 m2-rel (Ft/hó) 6 306 5 040 3 786

l.g. spoľtpályánál magáľusítás( Ftl mzlhó) nincs pálya 3+3 I

1.h. vendéglátó terasz (F tl m2lhó) főszezon* 3 533 3 325 2 s46 2 078 I 870

vendéglátó terasz (FÍ/m2lhó) elő-,
utószęzon*x

2 909 2 078 r 491 l 247 I 039

vendéglátó terasz (F tl m2lhó) szezonon
kívül***

291 208 149 t25 104

|.i. a2004. évi II. törvény hatá|ya alá nem tartozo alkotások
foreatások esetén

1200 950 819

rj. reklám célri rendezvéĺy (Ft/mZ/nap) I 266 764 633

1.k. Mobil áľusító autő (Ft/m2/hó) 4 538 3 524 2269

t.l fagylalt, jégkrém áľusítás (Ft/m, /hó) 2019 t5t7 r008

1.m.
szóróIap osztás, emberi reklámhordozó
(Ft/ĺap/f(5)

3r2

1.n.

Gyulai Pál utcábąn a Rdkoczi út és ą Stáhly
utca kozötti szakaszon, a Bláthy ottó utca
és a Vajda Péter utca találkozasánál lévő
szakąszon az onkormányząt által
üzem elt etett termelői j eĺl egiÍ p iac
(Ft/m2/nap)

600

2. épitési, szerelési munkák a bęruhazás első 12 hónapjáig

f .a. építési munkatęrület, á|Ivány ozás
ép ítőanyag táľo lás (F tJ m2 / nap)

420 400 2s0

f.b. építési konténer (Ft/db/nap) 3300 3000 2s00

2.c. építési reklámháló (Fťm,/hó) 82s 655 500

3. építési, szerelési munkák abęrvházás megkezdését követő |Zhőnap utáĺ, az élet- és balesetveszély elhárítása a

statikus áItal ieazo|t szĺiks é se s időtaľtam után

3.a. építési munkatęľülęt, źů|vány ozás

épĺtőanyag tárolás (F tl mz / nap)
620 580 365

J.D. építési konténęr (Ft/db'/nap) 5000 4500 3700



3.c. épĺtési reklámháló (Ft/m./hó) 1250 1000 '750

4' reklámhordozók

4-a. óriásplakátok (Ft/db/hó) 25201 22692 20183

4.b. hirdetőtábla, cégláb|a, ľęklámtábla,
m e gáll ító táb|a, tĺ anszp ar ens, zász|ó

guruló kirakat (Ft/m2lhó)

3 r53 2 sfl I 888

4.c. hirdetőoszlop (Ft/db./hó)

f m2 a|atÍ 6 306 4 538 3 022

2 m, ftilött tt 346 10080 8 826

vi1ágító 12 601 l0 080 9 077

4.đ. árubemutató (Ft/ m,/hó) 3 786 2 szl 2 019

4.e. napeľnyő (Fťm,/hó) 819 764 601

4.f . koztéri óra reklámmal 3 786 2 sŻl 2 521

4.g' zász|ő (ft/db/hó)

A'/f ívméreta|att 6306 6306 6306 4s38 3022

A/2 ivméretfe|ett 11346 11346 t1346 10080 8826

5. kultuľális rendezvények

5.a. Ideiglenes színpad, egyéb

rendezvény,egyéb elkeľített tęrtilęt

(Ft/mz/nap)

317 251 186

s.b.
karitatív ľendezvény' közérdekű
szolsáltatás

díjmentes

5.c. mutatványos (F tl m" / nap) 502 251 l3l
5.d. táj ékoztatő asztal, i n stal l áciő (F t/ m2 / nap) 2 0r9 I 5t7 1 008

5.e. utcazenélés (Fťnap) 0 0 n

6. Ideiglenes építmények elhelyezése, egyszeri megváltási
díj

6. a. előlépcsők, rámpák l0 évrę (Ftlm2/|üév) 189 008 189 008 187 9r7

6.b. egyéb épiilet szerkezetek egyedi elbÍrálás a|apján

7. hatósági jelzéssel nem ľendelkező jármúvek táro|źsa3l
napon tul maximum l hónapig (Fťdb)

30 f4r 25 201 2s 201

8. Közterĺilet komplex tizemeltetésę, hasznosítasa

ęrt/mz/ev)
egyedi elbírálás a|apján

9. egyéb egyedi elbíľáIás a|apján

*A főszezonjúnius l-től augusztus 3|-igtaĺt.
**Az e|ó-, utószezon ápľilis l-től május 3l-ig és szeptembeľ 1-től októbeľ 3l-ig tart.
***A szezonon kívtili időszak november l-től március 3l-ig tart.



TNDOKOLAS

Részletes indokolás

A ľendelet módosítása vált szükségessé a turisztikailag kiemelt területek bővítése, és a2oI4.
augusztus 27-i képviselő-testületi ülésen létrehozott őstermelői piac megnyitása miatt.

1. és 3.$-hoz

Új termelői piac megnyitása miatt sztikségessé vált a módosítás'

2.$-hoz
A tuľisztikailag kiemelt övezetek |étrehozására a mozgőképről szőIő 2004. évi II. torvény 37.

$ (4) bekezdése ad fe|hata|mazást a helyi önkormanyzat részére, az onkormźnyzat éve ezen
lehetőséggel, tovább bővíti a turisztikailag kiemelt ĺjvezetek köľét.

4. $-hoz
Jo stechnikai ľendelke zéseket tarta|maz.


