
 
 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
16/2008. (III.18.)számú önk. rendelete 

 
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről 

szóló 38/1999 ( VII. 13. ) sz. önk. rendelet módosításáról ∗ 
 
A Budapest Főváros VIII. kerület Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Józsefvárosi 
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületetek használatáról és rendjéről szóló 38/1999 ( 
VII.13.) sz. rendeletet ( továbbiakban : R. ) az alábbiak szerint módosítja:  

 
1.§ 

 
Az R. 3.§ (2) bekezdés a, b, pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
„(2)  
Az (1) bekezdés alól kivételt képez 
a.) 
A közterület- használati hozzájárulás elbírálásában minden év június 01.  – szeptember 10. között 
beadott tárgyi időszakra vonatkozó kérelmek esetén, amennyiben a Városüzemeltetési és 
Közbiztonsági Bizottság 16 napig nem ülésezik, vagy határozathozatalra képtelen, abban az 
esetben a Polgármester dönt, a jelen rendelet 12. § szerinti díjtételek figyelembe vételével.  
 
 
b.) 
A Polgármester dönt minden közterület – használati kérelem esetén, amennyiben a kérelmezett 
időpont az egy hetet ( 7 napot) nem haladja meg és az igénylő nem kér méltányosságot. A 
kérelmet 8 munkanappal a kezdési időpont előtt kell benyújtani. „ 
 

2. § 
 

Az R. 5. § (3) bekezdés d.) pontja törlésre kerül. 
 

3. § 
 

Az R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„7. § 
Hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű – amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet 
részt – a főútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon pedig – közterület-használati engedély 

                                                           
∗ Rendelkezései beépítve a 38/1999. (VII.13.)sz. önk. rendeletbe 
∗ Hatályon kívül  helyezte a 47/2008. (IX. 12.) sz. önkormányzati rendelet, hatályba lépett szeptember 15-én. 
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nélkül – legfeljebb 30 napig tárolható. Ezen időszak lejártát követően legfeljebb 1 hónap 
időtartamú közterület-használati hozzájárulás adható.” 

 
4. § 

 
Az R. 13. § (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„(2) 
Azzal szemben aki közterületen hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon pavilont, 
reklámberendezést, vagy kereskedelmi, szolgáltató célokat szolgáló létesítményt, építményt, 
berendezést helyezett el, - a ténylegesen használt időtartamra és területre – az egyébként irányadó 
díjtétel kétszeresét lehet megállapítani.     
A közterület- használati engedély nem ruházható át, ellenkező esetben az irányadó díjtétel 
háromszorosát kell megállapítani.” 

 
5. § 

 
A rendelet 2. sz. melléklete helyébe az alábbiak lépnek: 
 
„2. sz. melléklet        Közterület-használati díjak táblázata      
         
díjtétel  közterület-használat A övezet  B öveztet  C övezet   
sorszáma célja          

    
Az alábbi díjak bruttó összegek  
(20% Áfa-val növelten)   

1. kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek:       
         

1.a. pavilon (Ft/m2/hó) 
3 600 2 800

 1 800
1.b. árusító asztal, állvány (Ft/m2/hó) tiltott  tiltott  tiltott  
1.c.  árusító automata (Ft/db./hó) 3 000  2 400  1 600  
1.d.  fenyőfa árusítás (Ft/m2/nap)  600  500  400
1.e.  idény jellegű asztali árusítás        
 maximum 20 nap (Ft/m2/nap) 600  500  400  
1.f. mozgó árus 1 m2-rel (Ft/hó) 5 000  4 000  3 000  
1.g.  sportpályánál magárusítás       
 ( Ft/m2/hó)  nincs pálya nincs pálya 3 000

1.h.  vendéglátó terasz (Ft/m2/hó) 
3 600 2 400

 
2 000

 
1.i.  film és tévé felvétel és stáb       
 járművek elhelyezése (Ft/m2/nap) 950  750  650  
1.j.  reklám célú rendezvény (Ft/m2/nap) 1 000  600  500  
         
2. építési, szerelési munkák        
         
2.a. építési munkaterület, állványozás       
 építőanyag tárolás (Ft/m2/nap) 250 230  150
2.b. építési konténer (Ft/db./nap) 2 000 1 800  1500
2.c. építési reklámháló (Ft/m2/hó) 500 400  300
         
3. reklámhordozók         
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3.a. óriásplakátok (Ft/db./hó) 20 000  18 000  16 000  
3.b. hirdetőtábla, cégtábla, reklámtábla,       
 megállító tábla, transzparens, zászló 2 500  2 000  1 500
 guruló kirakat (Ft/m2/hó)       
3.c. hirdetőoszlop (Ft/db./hó)       
 2 m2 alatt  5 000  3 600  2 400  
 2 m2 fölött  9 000  8 000  7 000  
 világító   10 000  8 000  7 200  
3.d.  árubemutató (Ft/ m2/hó) 3 000  2 000  1 600  
3.e. napernyő (Ft/m2/hó) 650  600  480  
3.f. köztéri óra reklámmal 3 000  2 000  2 000  
         
4. kulturális rendezvények         
         
4.a. Ideiglenes színpad, egyéb elkerített       
 terület (Ft/m2/nap) 250 200  150
4.b.  karitatív rendezvény, közérdekű   díjmentes  díjmentes  díjmentes  
 szolgáltatás        
4.c.  mutatványos (Ft/m2/nap) 400  200  100  
4.d.  tájékoztató asztal, installáció        
 (Ft/m2/nap) 1 600  1 200  800  
         
5. Ideiglenes építmények elhelyezése,egyszeri       
megváltási díj        
         
5. a.  előlépcsők, rámpák 10 évre        
 (Ft/m2)  150 000  150 000  150 000  
5.b.  egyéb épület szerkezetek egyedi elbírálás alapján    
         
6. hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 
tárolása 30 napon túl       
maximum 1 hónapig (Ft/db) 24 000  20 000  20 000  
         
7. egyéb    egyedi elbírálás alapján”    

 
6.§ 

(1) 
E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 
 
(2) 
E rendelet hatálybalépését követően beadott kérelmek esetében kell alkalmazni.  

 
 


