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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2011. (VI.06.) 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, 14. § (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) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket
1., 2., 3., 4., 5.
közterületi övezeti kategóriákba kell sorolni.”

2.§

A Rendelet 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (3) A közterületek 1-5-ig tartó számozás szerinti közterületi övezeti kategóriáit a
rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

3.§

A Rendelet 7.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ (1) A közterület használati díj 6. §-ban foglalt mértékét a Bizottság indokolt
esetben, méltányossági kérelemre, csökkentheti az alábbiak alapján:
a) az Önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok végzése során,
b) a fővárosi, vagy kerületi pályázaton elnyert támogatásból történő épület felújítások
esetén,
c) humanitárius, karitatív célok érdekében végzett tevékenységek esetében,
d) kulturális és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében,
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e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Józsefváros
érdekeit szolgálja,
f) bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi
célú rendezvénye esetében,
g) vendéglátó teraszok esetében városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok
figyelembevételével maximum 10 %-al csökkenthető, amennyiben a közterülethasználat dobogón és vagy fix rögzítésű virágládák között valósul meg.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében, amennyiben a közterület fizető parkolási
övezetbe tartozik, úgy a közterület ingyenes használója a kieső parkolási díjat köteles
megfizetni.”
4.§

A Rendelet 2. melléklete a következő új 1.l) és 5.e) ponttal egészül ki:
„2. melléklet a 24/2009. (V.21.) önkormányzati rendelethez”
„Közterület-használati díjak táblázata Az alábbi díjak nettó összegek (a díjakhoz 25% Áfa járul)
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Ez a rendelet 2011. június 6. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés
napját követő eljárásokban kell alkalmazni.
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