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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoárosi OnkormányzatKépviselő-testiĺletének
1412015. (III.20.)

önkormányzati

ľendelete

a Józsefválrosi onkormányzat tulajdonában lévő ktizterÍiletek használ atáről és
hasznáł|atátnak ľendjéľőlszóló 1812013. (Iv.24.) tinkormányzati rendelet mĺidosításárĺól

Budapest Főváros VIII. keĺület JózsefuĺíľosiÖnkormányzat Képviselő-testÍilete az
Alaptĺirvény32. cí|<k Q) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatásköréb en, a mozgóképľől
szőIő 2004. évi II. totvény 37. s (4) bekezdésében kapott fę|hata|mazás alapjĺín,a
Magyarország he|yi ĺlnkormányzatairőI szőIő 20II. évi CLXXXIX. tĺiľvény23. $ (5)
bekezdés f . pontjźbanmeghattrozott feladatk<jrében e|jáwa a kcjvetkezőket ľendeli el:

l.s A

Józsefuĺíľosionkormányzat tulajdonában |évő közteľületek hasznáIatfuő| és
haszná|atának rendjéről szóló I8l20I3. (Iv.24.) ĺinkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2.$-aaz alábbi 7. és 8. ponttal egészülki:
[2.$ E ľendelet a|ka|mazásában:]
,,7.

tuisztikailag kiemelt közterĹilet: Józsefuaľoskozigazgatási területe''

,,8. Nemzetkcizi spoľtesemény:az a spoĺÍesemény,amelyen a

Nemzetkĺjzi olimpiai Bizottság,
a Nemzetkozi Paraolimpiai Bizottság, egy nemzetközi sz<ivetség, egy jelentős sportesemény
szervező azirányitő testület, vagy az jelöli ki a sportesemény technikai tisztségviselőit.''
2.$ A Rendelet 8. $ 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[8.$Nemadhatókĺizterület-hasznźĺ|atihozzájáru|ás:f

,,1I. ha a hozzájáĺulást kérőnek köaeľüIet-haszná|ati díjtartozása van vagy a ľészletfizetési
megállapodásban rogzitettrészlęteket három hónapot meghaladóan nem ťlzeti.,,
3.s A Rendelet 8. $ 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[8.$Nemadhatóközterü1et-haszná|atihozzájáruIás:l

,,I2. árusítő aszta| elhelyezésére,kivéve a következő ünnepek előtti maximum 20 napos
alkalmi árusítást, vagy a sportpályáknál torténő árusítást:
a) kaľácsony _ szilveszteľ,

b) nőnap,
c) húsvét,
d) maľcius 15-i ünnepség,
e) halottak napja,

f) anyfü napja;"

4.s A Rendelet 9. $-a a kijvetkező (5)-(7) bekezdésekkel egésztil ki:

A

vendéglátó üzletek kitelepülésekor közterületen zene szo|gźitatás, valamint - a (6)
bekezdésben foglaltak kivételével- TV, projektor kihelyezése tilos. A kiszolgálás
közterületen legfeljebb 23 őra 30 percig végezhető, a vendéglátó egységek kitelepüléseit a
vendégeknek 24.00 óráig el kell hagyniuk. Amennyiben a vendéglátó egység nyitva tartásí
ideje nem éri el a 24.00 órát, ilgy a vendégeknek a vendéglátó egység zźlĺásakor a kitelepülést
el kell hagyniuk.
,,(5)

(6)

A

vendéglátó üzletek tulajdonosai ktilön kéľelemés köĺeru|eťhasznáLati hozzájźlruIźs
a|apjáĺ projektort illetve TV-t kihelyezhetnek nemzetkozi spoľtľendezvények idejére,
legfeljebb az esemény időtaľtamtra, melyért a 2. melléklet szerinti díjtételtkell fizetni. A
napernyő kihelyezéséľtminden esetben külĺjn đíjatkell ťlzetĺĺ.

(7)

A

5.$

A Rendelet 14.$

vendéglátó tizletek kitelepiilésein, a vendéglátó üzletek fulajdonosai kcitelesek jól
Iźúhatőhď1entájékoztatástnyújtaniaközterÍi1etikiszolgálás|ejtrtánakidejéľo1''
(3) bekezdés a) pontjának helyébe a következő

ľendelkezés lép:.

'

(AközterĹi|et-hasznźllatihozzźljáĺulástvisszakellvonni:)
,,akinek haľom hónapot meghaladó köaenilet-haszná|ati
felszólítás ellenére nyolc napon belülnem ťlzetimeg.,,
6.$

A Rendelet 18.

van és azt írásbęIi
đíjtartozźsa

$ (2) bekezdése helyébe a kcjvetkező rendelkezés lép:

,,Tartós (legalább hat hónapot meghaladó) közterĹilęt-haszná|at esetén a Bizottság a jogosult
kérelmérehavonta, negyedévente vagy féléventeesedékes, egyenlő cisszegű díjfizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj 10.000 foľintnál magasabb. Ezt a tényt a
közteriilet-haszĺá|aÍi hozzźtj źru|ásban rö gzíteni kell.',
7.s A Rendelet 23. $-ahelyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,23.$
15

-i

A 2. melléklet szeľinti közterĺilethasznźiati díjakat az onkormányzat minden év ápľilis

g felülv izsgáIj a.,,

8.s A Rendelet a következó 23lA. $-al egészül ki:

,,AnÍIak a kĺjzteľĹilet-haszná|őnak a kéľelméľe,akinek bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó
összegű' |ejárt határidejű ktĺztertilet-hasznalati díj tartozása van, a Bizottság részletťtzetési
megállapodás kotéséthagyhatjajóvá. A rész\etfizetésimegállapodás legfeljebb 24 hónapra
sző|hat,,,

9.s (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
10. $ Hatályátveszti a Rendelet 3.$-ą 18. $ (3) bekezdése és 1. melléklete.
11.$ (1) E rendelet 2015. március 20. napján|éphatá|yba.
(2) E rendelet a hatályba lépéstkĺivető napon hatźiyát veszti.

(3) E rendeletet a hatźiybalépéseelőtt benyújtott, de még el nem bírált kéľelmekĺeis
alkalmazni kell.

Budapest, 2015. március 19.
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Kozterĺilet-hasznźiati díjaktáb|ázataAz alábbi dÜaknettó összegek (a díjak az AÍanélküI
értendők)

sorszam
l.

köĺerti

l

díjak

et-h aszná|at cé|i a

kereskedelmi és szo|gźitatő tevékenysé gek

:

4 s38

l.a.

pavilon (Ft/mZlhő)

t.b.

árusító aszta|, állvány

1.V.

árusító automata (Ftldb./hó)

t.d.

fenyőfa árusítas (F tl mf lnap)

1.e.

idény jellegu aszta|j árusítás

(F tl mf

lhő)

tiltott
3 786
764

764

maximum 20 nap (Ft/m2lnap)
m2-rel (Ft/hó)

1.f.

mozgő árus

1.g.

spoľtpályánál magárusítás( Ft/ mŻ/hő)

l.h.

1

vendéglátó ter asz

(F

t/

m2 lhő) e|o -,

szezon*

vendéglátó
kívĹil**

ter

asz (F tl mf ĺhő) szezonon

6 306
3 437

2 078

f08

|.i. a2004. évi II. törvény hatźiya alá nem tartoző
alkotások forgatások esetén

1f00

1j.

reklám célúľendezv ény (F t/ mf l nap)

1

1.k.

Mobil árusító autő (Ft/m2/hó)

4 538

1.1

fagy|a|t, jégkrémárusítá s (Ft/m. /hó)

2019

l.m.

szóľólap osztás, emberi reklámhoľdozó
(Ft/naplfő)

f66

312

1.n.

Gyulai Pál utcában a Rákóczi út és a
Stáhly utca közotti szakaszon, a Bláthy
ottó utca és a Vajda Péter utca
ta|źikozásánál lévő szakaszon az
Önko rm ány Zat á|ta|

ti

zem

e

600

ltetett

termelői jellegű piac (Ftlmz/nap)

f . építési,szerelési munkák aberuházźs első l2 hónapjáig
f .a.

ép ítési

munkaterület,

áI|v ány

ozás
420

ép ítő any ag táro l ás (F tl mf / nap\

f.b.

építésikonténęr (Ft/db/nap)

f.c.

építésireklámhá|ó (Ft/m. /hő)

3. építési,szeľelésimunkák aberaházźłs megkezdését követő
bal

es

3.a.

3300

8f5

If

hőnap ltźtn, az élet- és

etve szé |y e|hár itása a statikus á|ta| i gazo|t szüksé ge s időtaľtam után

építésimunkaterület, źi|v źtnyozás
620
ép íto any ag tár o|ás (F tl m2 / nap)

3.b.

építésikonténeľ(Fídb./nap)

5000

3.c.

építésireklámháló (Ft/m,/hó)

12s0

4. reklámhordozók
4.a.

óriásplakátok (Ft/db/hó)

4.b.

hirdetőtábla, cégfźtb|a,reklámtábla,
me gál

lító

25201

tźtb|a, tr anszparen S' zász|ő

3 153

guruló kirakat, TV, projefuor (Ftlmz/hő)
e g,léb térbútorkéntkeze

4.c

tő

állva ą térľészletetjelentős mért,ékben
b

4.d.

lhe

reklámb erendezés, amely a közterületen
efo ty ás otj

317

dk (F t/m2 /n ap)

hirdetőoszlop (Ft/db./hó)

2m'alatt

6 306

f m'fülott

r1 346

világító

If

4.e.

árubemutató (Ftĺ m, lhő)

3 786

4.f .

napernyo (Fťm,/hó)

4a
"D'

köztéri óra reklámmal

601

819

3 786

4.h. zász|ő (ĺt/db/hó)

Alf

ívméreta|att

6306

Alf

ívméretfe|ett

11346

5. kulturális rendezvénvek
5.a.

Ideiglenes színpad, egyéb
rendezvény,egyéb elkerített terület
(Ft/m2lnap)

5.b.
5.c.
5.d.
5.e.

karitatív rendezvény, közérdekű
szolgáltatás

díjmentes

50f

mutatványos (Fťm,/nap)
táj ékoztatő aszta|, instal lác

317

ió

(Ft/m2lnap)
utcazenélés (Ft/nap)

f 0r9
0

6. Ideiglenes építményekelhelyezése' egJszerl

megváltási dij
6. a.
6.b.

előlépcsők, ľámpák l0 évre

(FtlmfĺI0év)
egyéb épület szerkezetek

7.hatősági jelzéssel nem rendelkező járművek
táľolása 30 napon tlil maximum 1 hónapig (Ft/db)
8. KözteľĹilet komplex üzemeltetése, hasznosítása

(Ft/m2/év)
9. egyéb

189 008

egyedi elbírálás a|apjźn
30 24r

egyedi elbírálás a|apj

źtn

egyedi elbírálás a|apjáĺ

*A szezon május 1-től október 3|-igtart.
**A szezonon kívtili időszak november l-től április 30-ig tart.

6

INDoKoLÁS
Részletes indokolás

A

döntés célja, hogy a Rendelet módosítással a vendéglátó egységek és a |akosság harmonikus
eryüttélése biztosított legyen, illetve az egy ovezeti kategóriák bevezetésével a felújítottés a jövőben
felújítandó közterületek közotti kategória különbséget megsztintessük.

l.$-hoz

Az

ovezeti kategóriák megsztintetésével indoko|at|anná vá|ik az

Az

érte|mező rendelkezések további bővítése szükséges anęmzetkozi sportesemények fogalmával.

Az

ovezeti kategóriák megszüntetésével a 2. mellékeltben lévő dijtáb|tuatban is a kategóriák törlése

melléklet fenntartása, így a Filmtv.
szerinti turisztikailag kiemelt ovezet területének szabá|yozása az érte|mező rendelkezések keretén
be lül kerül szab á|y ozásr a.
1

.

szükséges, és egy díj marad minden egyes közterĺilet-használati célnál.

f ., 5., 6.,8.$-hoz

A

rendelet módosítása a díjfizetési hajlandóság nĺjvekedésétcé|ozza, ezá|ta| az tnkoľmányzat tobb

bevételhezjuthozzá.
4.$-hoz

A vendéglátó egységek kitelepüIéseivel éľintettlakosság igényeinek figyelembe vételévelegészül ki

a

Rendelet 9. $-a (5)-(7) bekezdésekkel.

3.,7.$-hoz

Az

ovezeti kategóriák megszüntetésével sztikséges a Rendelet 8. $. 12. pontjának és 23. $-ának

módosítása, illetve a 3. $ hatályon kíviil helyezése'

10.$-hoz

A Rendelet módosításával

a haĹályon

kívül helyezendő szakaszokattarta|mazza.

I

Jogtechnikai ľendelkezéseket taľtalmaz.

l.$-hoz

