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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2020. június 25. 

 

       Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 

          jegyző 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

35/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete* 

 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi Szervezeti és Működési 

Szabályzatot alkotja meg:  

 

1. § (1)  A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. 

(XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. melléklete az 1. melléklet 

szerint módosul. 

 

(2)   A Rendelet 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

2. §     Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba. 

Budapest, 2020. június 25. 

 

 

 

 

 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet    Pikó András 

       jegyző       polgármester 
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1. melléklet a 35/2020. (VI.25.) önkormányzati  rendelethez 

 

1. A Rendelet 7. melléklet 4.1.5. - 4.1.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[Dönt] 

„4.1.5. a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemről első fokon, a Józsefvárosi Önkormányzat 

tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, valamint a rendelet melléklete alapján megállapított 

közterület-használati díjak korlátlan csökkentéséről vagy elengedéséről; 

4.1.6. közérdekből – különösen önkormányzati, állami rendezvények megtartása esetén – a közterület 

használatának szüneteléséről; 

4.1.7. tartós (legalább 6 hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a jogosult kérelmére 

méltányosságból havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetés 

megállapításáról, amennyiben az esedékes díj nettó 10.000 forintnál magasabb;” 

 

2. A Rendelet 7. melléklete a következő 4.1.13. ponttal egészül ki: 

 

[Dönt] 

„4.1.13. annak a közterület-használónak a kérelmére, akinek bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó összegű, 

lejárt határidejű közterület-használati díj tartozása van részletfizetési megállapodás megkötéséről, 

mely megállapodás legfeljebb 24 hónapra szólhat, de nem lehet hosszabb a közterület-használat 

tartamánál;” 

 

2. melléklet a 35/2020. (VI.25.) önkormányzati  rendelethez 

 

A Rendelet 8. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9. A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának 

rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján első fokon dönt: 

9.1. amennyiben a Bizottság 15 naptári napon át nem ülésezik, vagy összehívott ülése nem volt 

határozatképes, 

9.2. amennyiben a kérelmezett használat időtartama a 7 naptári napot nem haladja meg és a kérelmező 

nem kér díjcsökkentést vagy díjelengedést: 

9.2.1. konténer elhelyezése és építési tevékenység esetén, 

9.2.2. rendezvények kivételével szórakoztató tevékenység, utcazenélés esetén, 

9.2.3. portrérajzolás esetén, 

9.2.4. kereskedelmi célú szórólaposztás esetén, 

9.3. az önkormányzati választásokat követő 30 naptári napig, de legkésőbb a Bizottság 

megalakulásáig, 

9.4. amennyiben a kérelmező a 27. § alapján díjfizetés alóli mentességben részesül, 

9.5. a hatósági szerződés jóváhagyásáról a filmforgatás céljából történő közterület használat esetén, 

9.6. a megállapított közterület-használati díj korlátlan csökkentéséről vagy elengedéséről oktatási, 

tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmek forgatása esetén.” 
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a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) 

önkormányzati rendelet módosításának indokolása 

 

Általános indokolás 

 

A módosító rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és 

használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása alapján szükséges az ezen 

rendeletben szabályozott polgármesteri és bizottsági hatáskörök átvezetése a két rendelet közötti 

koherencia biztosítása érdekében. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság és a polgármester döntési 

hatáskörének módosítását tartalmazza 

 

2. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 


