A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2011. április 8.

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2011. (IV.08.) önkormányzati rendelete•
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és
használatának rendjéről szóló 24/2009.(V.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a fővárosi közterületek
használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdésében, a 4. §
(3) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében, 5. § (2)-(3) bekezdésében, 6. § (9) bekezdésében. 13. § (2)
bekezdésében, 143. § (2) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 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) 3.§ (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[(3) A Polgármester első fokon - az a) pont tekintetében a hatáskörrel rendelkező
bizottság előzetes tájékoztatásával - dönt]
„d) a rendelet 10.§ (6) bekezdése szerinti esetekben.”

2.§
ki:

A Rendelet 6.§-a a (2) bekezdést követően a következő (2a)-(2b) bekezdéssel egészül
„(2a) Amennyiben a közterület-használat fizető parkolóhely elfoglalásával jár, úgy a
fizetendő díjnak el kell érnie a területre érvényes 1 órai parkolási díj és a díjköteles
időszak szorzatát naponta parkolóhelyenként.
(2b) Amennyiben a Bizottság a Rendelet 7/A-7/E.§-ai alapján a közterület-használati
hozzájárulásról pályázati eljárás lefolytatásával dönt, úgy a fizetendő díj a nyertes
pályázó által megajánlott díj, mely nem lehet alacsonyabb a Rendelet 2. mellékletében
szereplő díjtételeknél.”

3.§

A Rendelet a 7. §-át követően a 7/A-7/F.§-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A Bizottság – amennyiben egy adott területre több egymást térben és
időben kizáró kérelem érkezett vagy ennek bekövetkezése valószínűsíthető - a
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közterület-használati hozzájárulás tárgyában pályázati eljárás alkalmazásával is
dönthet.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottak a közterület-használati
hozzájárulás tárgyában pályázati eljárás keretében döntenek, akkor a 7/B. §-7/F. §
alapján kell eljárni.
7/B. § (1) A pályázati felhívást legalább a Józsefváros című helyi lapban egy
alkalommal, továbbá a Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni, valamint a megküldeni
azon kérelmezők részére, akik az érintett területre vagy annak 200 méteres körzetén
belül kérelmet adtak be, valamint azon jogosultak részére akik közterület-használati
hozzájárulással rendelkeznek, illetve rendelkeztek az elmúlt 12 hónapban.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtásához szükséges
valamennyi feltételt, így különösen:
a) a használatba vehető közterületen folytatható tevékenységre vonatkozó
legfontosabb adatokat és előírásokat, az igénybe veendő közterület legfontosabb
adatait, illetve az egyéb követelményeket és előírásokat;
b) a közterület használatáért fizetendő minimális díj összegét, mely nem lehet
alacsonyabb a rendelet 2. melléklete szerinti díjnál és a fizetési feltételeket;
c) a pályázóval szemben támasztott esetleges pénzügyi, gazdasági és műszaki
követelményeket, az alkalmasság igazolásának módját;
d) a pályázat benyújtására nyitva álló időt;
e) a pályázat felbontásának időpontját;
f) a pályázat elbírálásának határidejét, módját és szempontjait;
g) az elbírálásnál értékelendő szempontok fontossági sorrendjét, ha az elbírálás
szempontjai alapján a pályázat nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő
pályázó.
7/C. § (1) A pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és
előírásoknak megfelelően kell pályázatát elkészíteni. A pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázó kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a közterületet használatba kívánja venni,
ezért milyen összegű díjat fizet, s nyilatkoznia kell a felhívásban foglalt
követelmények és előírások teljesítésének módjáról.
(2) A pályázó a felhívásban szereplő módon köteles igazolni a követelmények és
előírások teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát. Az erre
vonatkozó igazolásokat a pályázathoz csatolni kell.
(3) A pályázaton való részvétel biztosíték adásához köthető, amit a pályázónak a
pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati felhívásban szereplő módon és
mértékben kell az Önkormányzat rendelkezésére bocsátania.
(4) A pályázó a pályázatban szereplő nyilatkozataihoz (ajánlatához) a pályázat
benyújtására nyitva álló idő lejártától a közterület használatára vonatkozó határozat
meghozataláig, de legalább 45 napig kötve van.
(5) Ha a pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát visszavonja, a biztosítékot
elveszti és az Önkormányzatot illeti meg.
(6) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott idő lejártáig lehet érvényesen
benyújtani. A pályázat benyújtására nyitva álló idő nem lehet rövidebb 30 napnál. E
határidő - indokolt esetben - egy alkalommal, az eredeti határidő lejárta előtt
meghosszabbítható. A meghosszabbítást az indokok megjelölésével közzé kell tenni.
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7/D. § (1) A pályázatok felbontásánál a Bizottság tagjai, a Hivatal munkatársai és a
pályázók lehetnek jelen.
(2) A pályázatok felbontásakor ismertetni kell a pályázók nevét, székhelyét
(lakóhelyét), legfontosabb nyilatkozataikat, különösen az általuk fizetendő közterülethasználati díjat.
(3) A pályázatok ismertetésekor meg kell állapítani, hogy mely pályázatok
érvénytelenek.
(4) Érvénytelen a pályázat, ha:
a) a pályázati felhívásban meghatározott idő lejártát követően nyújtották be;
b) nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és
előírásoknak;
c) a pályázó a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre.
(5) A pályázati eljárásból ki kell zárni azt a pályázót, aki a pályázatában hamis
adatokat szolgáltatott vagy egyébként rosszhiszeműen járt el.
(6) A pályázatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely
tartalmazza az (1)-(5) bekezdésben foglalt legfontosabb adatokat.
7/E. § (1) A pályázatokról a Bizottság számára előterjesztést kell készíteni, amely
tartalmazza a döntéshez szükséges legfontosabb információkat, különösen az
alábbiakat:
a) a pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és
előírásoknak;
b) a pályázó rendelkezik-e a felhívásban szereplő követelmények és előírások
teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági és műszaki feltételekkel;
c) a pályázó milyen összegű díjat kíván fizetni a közterület használatáért és milyen
ütemezésben;
d) javaslatot arról, hogy - a pályázati felhívásban meghatározott elbírálási
szempontoknak megfelelően - a benyújtott pályázatok közül szakmai szempontból
(különösen városképi, közlekedési, környezetvédelmi, városrendezési, kereskedelmi,
vállalkozási) összességében melyik a legelőnyösebb pályázat, illetve melyik
pályázatban szerepel a legmagasabb közterület-használati díj.
7/F. § (1) A Bizottság a pályázatokat soron következő ülésén, de legkésőbb a
felbontástól számított 30 napon belül bírálja el. E határidő - indokolt esetben - egy
alkalommal, az eredeti határidő lejárta előtt meghosszabbítható. A meghosszabbítást
az indokok megjelölésével közzé kell tenni.
(2) A pályázati eljárás eredményét a Hivatal hirdetőtáblájára ki kell függeszteni.
(3) A nyertes visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó
részére akkor adható közterület-használati hozzájárulás, ha ő is maradéktalanul
megfelel a pályázati felhívásban meghatározott előírásoknak és követelményeknek.”
4.§

A Rendelet 10.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Képviselő-testület döntése alapján a tartós, 10 évnél hosszabb időre kiadott
közterület-használati hozzájárulás jogosultja, ha a jogosult többségi önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági társaság, a közterület tényleges használatába harmadik
személyeket bevonhat az alábbi feltételekkel:
a) a közterület-használati hozzájárulás jogosultja köteles a tényleges használatot
megelőzően a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályának bejelenteni a
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bevonásra kerülő harmadik személy adatait (név, cím, felelős személy neve,
elérhetősége);
b) a bevonásra kerülő harmadik személy részére a hozzájárulás megadásáról a
polgármester dönt.
c) a közterület-használati hozzájárulás jogosultja és a bevont harmadik személy
egyetemlegesen felelősek a rendeletben és a hozzájárulásban szereplő valamennyi
feltétel és kikötés betartásáért.”
5. §

A Rendelet 1-2. melléklete helyébe e rendelet 1-2. melléklete lép.

6.§

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel - 2011. április 08. napján lép
hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napját követő eljárásokban kell alkalmazni.
(2) 2011. május 01-jén lép hatályba az 5. §-a azzal, hogy a módosított díjtételeket a
már megadott hozzájárulások esetében is alkalmazni kell.

Budapest, 2011. április …..

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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„1. melléklet a 20/2011. (IV.08.) önkormányzati rendelethez”
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek övezeti besorolása
1.

közterületi kategória
Szabó Ervin tér
Baross utca (Kálvin tér és a Szabó Ervin tér között)

2.

közterületi kategória
Mikszáth tér
Blaha Lujza tér 1-5 házszám között
Márkus Emília utca
Somogyi Béla utca (Blaha Lujza tér és Stáhly utca között)
Corvin köz
Corvin Sétány

3.

közterületi kategória
Gyulai Pál utca
Gutenberg tér
Mária utca
Pollack Mihály tér
Krúdy Gyula utca
Lőrinc pap tér
Horánszky utca
Puskin utca
Rökk Szilárd utca
Szentkirályi utca
Vas utca
Pál utca
Csepreghy utca
Trefort utca
Reviczky utca
Stáhly utca
Kőfaragó utca
Somogyi Béla utca többi része
Múzeum utca
Bródy Sándor utca
Ötpacsirta utca
Békési utca
Kölcsey utca
Népszínház utca (József krt. és Víg utca közötti szakasza)
Szigony utca (Üllői út és Apáthy utca közötti szakasza)

4.

közterületi kategória
Horváth Mihály tér
Mátyás tér
Harminckettesek tere
Kálvária tér
Losonci tér
Rezső tér
Teleki tér
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Golgota tér
Molnár Ferenc tér
Vagon tér
5.

közterületi kategória
Valamennyi az 1-4. kategóriába nem tartozó közterület

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek:
Közutak:
Baross utca (Baross utca-Rigó utca sarok, Harminckettesek tere-Horváth Mihály tér, Horváth Mihály
tér-Kálvária tér, Kálvária tér-Orczy tér, Kálvin tér-József krt.)
Fiumei út (Baross tér-Orczy tér)
Hungária Krt. (páros oldal, Salgótarjáni út-Kerepesi út)
József Krt. (Blaha Lujza tér-Üllői út)
Kerepesi út (vasúti felüljáró-Hungária Krt.)
Kőbányai út (Orczy tér-Könyves K.Krt.)
Könyves Kálmán Krt. (Üllői út-Salgótarjáni út9
Múzeum Krt. (páros oldal, Rákóczi út-Kálvin tér)
Orczy út (Nagyvárad tér-Orczy tér)
Rákóczi út (páratlan oldal, Múzeum Krt.-Baross tér)
Üllői út (Kálvin tér-Nagyvárad tér-Könyves Kálmán Krt.)
Közterek:
Baross tér
Blaha Lujza tér

Köztársaság tér
Rákóczi tér

Ludovika tér
Nagyvárad tér

Rókus tér
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„2. melléklet a 20//2011. (IV.08.) önkormányzati rendelethez”
Közterület-használati díjak táblázata Az alábbi díjak nettó összegek (a díjakhoz 25% Áfa járul)

sorszám

közterület-használat célja

1. kat.

2.kat.

3. kat.

4. kat.

5. kat.

1. kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek:
1.a.

pavilon (Ft/m2/hó)

3 392

2 184

1.b.

árusító asztal, állvány (Ft/m2/hó)

1.c.

árusító automata (Ft/db./hó)

3 644

2 909

1 943

1.d.
1.e.

fenyőfa árusítás (Ft/m2/nap)

735

609

483

idény jellegű asztali árusítás
maximum 20 nap (Ft/m2/nap)

735

609

483

1.f.

mozgó árus 1 m2-rel (Ft/hó)

6 069

4 851

3 644

1.g.

sportpályánál magárusítás( Ft/m2/hó)

1.h.

vendéglátó terasz (Ft/m2/hó) főszezon*

3 400

3 200

2 450

2 000

1 800

vendéglátó terasz (Ft/m2/hó) elő-, utószezon**

2 800

2 000

1 435

1 200

1 000

280

200

143

120

100

1 155

914

788

vendéglátó terasz (Ft/m2/hó) szezonon kívül***
1.i.

4 368
tiltott

nincs pálya

film és tévé felvétel és stáb
járművek elhelyezése (Ft/m2/nap)

3 308

1.j.

reklám célú rendezvény (Ft/m2/nap)

1 218

735

609

1.k.

Mobil árusító autó (Ft/m2/hó)

4 368

3 392

2 184

305

284

179

2 426

2 184

1 817

609

483

368

457

425

268

3 638

3 276

2 725

914

725

551

24 255

21 840

19 425

3 035

2 426

1 817

2 m2 alatt

6 069

4 368

2 909

2 m2 fölött

10 920

9 702

8 495

világító

12 128

9 702

8 736

3 644

2 426

1 943

2. építési, szerelési munkák a beruházás első 12 hónapjáig
2.a.

építési munkaterület, állványozás
építőanyag tárolás (Ft/m2/nap)

2.b.

építési konténer (Ft/db./nap)

2.c.

építési reklámháló (Ft/m2/hó)

3. építési, szerelési munkák a beruházás megkezdését követő 12 hónap után
3.a.

építési munkaterület, állványozás
építőanyag tárolás (Ft/m2/nap)

3.b.

építési konténer (Ft/db./nap)

3.c.

építési reklámháló (Ft/m2/hó)

4. reklámhordozók
4.a.
4.b.

4.c.

óriásplakátok (Ft/db./hó)
hirdetőtábla, cégtábla, reklámtábla,
megállító tábla, transzparens, zászló
guruló kirakat (Ft/m2/hó)
hirdetőoszlop (Ft/db./hó)

4.d.

árubemutató (Ft/ m2/hó)

4.e.

napernyő (Ft/m2/hó)

4.f.

köztéri óra reklámmal

788

735

578

3 644

2 426

2 426
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5. kulturális rendezvények
5.a.

Ideiglenes színpad, egyéb elkerített terület
(Ft/m2/nap)

5.b.

karitatív rendezvény, közérdekű szolgáltatás

5.c.

mutatványos (Ft/m2/nap)

5.d.

tájékoztató asztal, installáció (Ft/m2/nap)

305

242

179

483

242

126

1 943

1 460

970

181 913

181 913

180 863

29 106

24 255

24 255

díjmentes

6. Ideiglenes építmények elhelyezése,egyszeri megváltási díj
6. a.

előlépcsők, rámpák 10 évre (Ft/m2/10év)

6.b.

egyéb épület szerkezetek

egyedi elbírálás alapján

7. hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek tárolása 30 napon
túl maximum 1 hónapig (Ft/db)
8. Közterület komplex üzemeltetése, hasznosítása (Ft/m2/év)

egyedi elbírálás alapján

9. egyéb

egyedi elbírálás alapján

*A főszezon június 1-től augusztus 31-ig tart.
**Az elő-, utószezon április 1-től május 31-ig és szeptember 1-től október 31-ig tart.
***A szezonon kívüli időszak november 1-től március 31-ig tart.
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