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Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X
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Határ ozati jav as|at a bizotíság szěmźr a:

A Vĺárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óterjesztés

Tisztelt Képviselő.testůĺlet!

A Jőzsęfvérosi onkoľményzat tulajdonában lévő közteľiiletek használatáró| és használatának
ľendjéľől szó|ó24/2009.(V.2l.) tik. sz. rendelet 6.$ (6) bekezdése e|őirja, hogy a ľendelet l.
sz. melléklete szerinti teriileti besorolást, és a 2. sz. melléklet szerinti dijtéte|eket az
önkormányzat minden év ápľilis 15-ig kiiteles felülvizsgálni.

Az |. sz. melléklet szerinti teriileti besoľolással kapcsolatosan módosításáľa jelenleg nem
teszekjavaslatot.

A 2. sz. melléklet szerinti díjtételek vonatkozásában az Önkoľmányzati bevételek
értékállóság źnak megőrzése érdekéb en az e|mtńt évi inflációnak megfelelően 3,9 %o-os díjtétel
emelést javaslok. Az otszágra sajnálatosan jellemző gazdasági véiságra tekintettel _ bár az
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onkoľmányzat szĹikös anyagi helyzete indokolhatná _ ettő| magasabb ańnyű emelést nem
taľtok reálisnak. A tű|zott tehemövekedés már.már kezelhetetlen anyagi helyzetbe hozná a
közterĹiletet basznőůő személyeket" vái|a|kozásokat és a köaeľiilet.használat volumenének
visszaesése veszélybe sodorhatná atervezett bevételi előírás tel|esülését.

A 35ĺ20|1. (VI. 20.) önkoľmźłnyzati rendelettel bevezetésre került, hogy a józsefuárosi
székhelyÍĺ egyéni vźi|akoző vagy gazdasági szeľvezet, melynek vezető tisztségviselője
józsefuáľosi állandó lakóhellyel rendelkezlk egy paľkolóhely nagyságtl közteľtllet használat
igényig a polgáľmester engedé|ye a|apján az emę|t összegíĺ (parkolási díjból kalkulált) díj
helyett a rendelet szerinti alapösszeget kötelesek csak megťlzetni.

Javaslom a helyi vállalkozások támogatálsą ösztönzése érdekében a fenti kedvezméný 2
parkolóhely nagyságrira emelni.

A Képviselő-testiilet hatiísköre a helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $
(1) bekezdés a) pontján alapul.

A fent leíľtakat Íigyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítĺĺs elfogadását.

Budapest, 2012. január 23 .

/ 
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"*k,y*'
polgáľmesteľ

Törvénryss egi elÄ},,zes: .^
/,,,ł{eáfą.-,- Dr. Mészáľ Eľika
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosĺ onkoľmányzat Képvisető-testületének

....lf012. (......) önkormányzati rendelete

a Józsefváľosi onkoľmányzat tulajdonában lévő kiizteľĺiletek haszná|atárő| és használatának ľendjéľő|
f4ĺ2009. (Iv.21.) łinkoľmányzati ľendelet módosításáról

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmrányzat Képviselő-testĹilete a helyi
ĺinkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 65/A. $ (2) bekezdésében, a fővráľosi közterületek
hasnźiatőről és a köĺeľĺiletek ľendjéről szćió 59l|995 (x.20.) Főv. Közgytĺlési rendelet 4.$-ában
kapott felhatalmazísa ďapjĺín az A|aptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatĺáľozott feladatkiirében
eljáľva a következőket ľendeli e|:

l. $ A Józsefuárosi onkoľmźnyzattulajdonában lévő közterĺiletek haszlálatáról és haszná|atának
rendjéről sző|őf4/2009. (IV.zl.) önkormĺányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. $ (2/b) be-
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2b) A józsefvrárosi székhelnÍ egyéni vállalkozó vagy gazdastlgi szervezet' melynek vezető
tisztségviselője józsefvárosi állandó lakóhellyel renđelkezik kettő paľkolóhely nagysagú közterület
hasnáiat igényig a polgráľmester engedélye alapjĺán az e ľendelet szeľinti közterĹilet-hasznáiati díj
ťlzetésére köteles.''

2. $ A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

3.$ Ez a rendelet 2012.februán 10. napjrín lép hatályba azza|,hogy aRendelet l. melléklete szerinti
díjakat 2012. ápľi|is 01. napjától kell alkalmazni.

Budapest, 20|2. februźr ...

Dr. Mészĺáľ Erika
a j egy zíjt helyettesítő alj e gy ző

Dľ. Kocsis Máté
polgármester



.../20 1 l. (.....) önkormđnyzati rendelethez

1. me|léklet

,,Úĺ oÍĺlÁnĺĺzĺľ"
2012. ápľilis l-től

Köztertilet-hasmabti diiaktáb|ázatĄAz aldbbí díÍak nettó összegek (a díÍakhoz 25oÁ Afa idrul)

soľszam közteľĺilet-haszná|at célja 1. kat. 2.k^t. 3. kat. 4. kat 5. kat.

l. kereskďelmi és szolgáltató tevékenységek:

l a. paülon (Ft/m2lhó) 4 s38 3 524 2269

t.b. árusító asztal, állvány (Ft/m2lhó) tiltott

l.c. árusító automata (Ft/db./hó) 3 786 3 022 20r9

l.d. fenyőfa ráľus ítrás (F tl m2 l nap) 764 633 502

l.e. idény jellegu asztali árusítás
maximum 20 ĺap (Ftl rn2 / nap)

764 633 502

t.f. mozgó iárus l m2-rel (Ft/hó) 6306 s 040 3 786

l.g. sportpá|yánál magáĺusítás( Ft/ta/hó) nincs pálya 3 43',1

l.h. vendéglátó terasz (Ft/m2lhó) Ířiszezon* 3 s33 3 325 2 546 2078 I 870

vendéglátó terasz (Ft/m2lhó) elő., utószezon** 2909 2078 | 491 I 247 r 039

vendé glátó teras z (F tl ĺn2 l|ló) szezonon kívül * * * 291 208 149 125 104

l.i. film és tévé felvétel és stiĺb
I 200 9s0 819

jrárművek elhelyezése (Ft/m2lnap)

1j. reklám célú ren dew ény (F tl ĺn2 / nap) | 266 764 633

l.k. Mobil árusító autó (Ft/n2/|ló) 4 538 3 524 f 269

l.l. szórólap osztás (Ft/nap/fó) 3t2

2. építési, szerelési munkák a beruházás első 12 hónapjáig

2.a. építési munkateľtilet állványozás
építőanyag tárolás (Fťľn2lnap)

3t7 295 186

2.b. építési konténer (Fťdb./nap) 2 521 2269 I 888

f.c. építési ľeklámh á|ő (F tl Í||2/hó) 633 50f 382

3. építési, szerelési munkĺák a beruhĺázás megkezdését követő 12 hónap utan

3.a. építési munkateľĺilet állvĺínyozás
épíkĺanyag táĺolás (Ft/m2lnap)

475 442 278

3.b. építési konténeľ (Ft/db'/nap) 3 780 3 404 f 831

3.c. építés i reklámh áló (F thÍ|2 /hó) 950 753 572

4. reklámhordozók

4.a. óriásplakĺtok (Ft/db./hó) fsf0l 2f692 20183

4.b.
h iĺdettĺtáb la, cś gÍźlb|a" reklámĺíblą
megállító Líbla, transzpaľens, zász|ó
guľuló kiľakat (FtJ Í|2 /hó)

3 153 2 521 r 888

4.c. hiľdetőoszlop (Ftidb./hó)

2 m2 alatt 6 306 4 538 3 022

2 m2 fulött lt 346 10080 8 826

világító 12 60r l0 080 9 077

4.d. iáľubemutató (F tJ ÍÍa /hć,) 3 786 f 521 20t9

4.e. napernyó (Ft/ín2lhó) 819 764 ó0t



4.f. kłiztéri óľa reklámmal 3 786 2 521 2 sfl
5. kulturális rendezvények

5.a. Ideiglenes színpad' eryéb elkerített terĺilet
(Ft/ĺn2|ĺap)

3t7 2s1 186

5.b. karitatív rendezvény, közéľdekiĺ szolgáltatás dijmentes

5.c. mutatványos (Ft/ rĺ2 / nap) s02 251 t3t

5.d. tájékoztató aszal, installáció (Ft/m2lnap) 2019 | 517 t 008

5.e. utcazenélés (Ft/nap) 0 0 0

ó. Ideiglenes épíÍnények elhelyezése,eryszeń megváltási díj

6. a. elölépcsőt rámprák l0 éwe (Ft/m2llOév) 189 008 189 008 r87 91',1

ó.b. egyéb épĺilet szerkezetek egyedi elbírá|ĺĺs alapján

7. hatóságí je|zéssel nem rendelkező járművek táĺo|ása 30 napon
tul maximum ĺ hónapig (Ft/db)

30 241 25 201 25 201

8. Közterĺilet komplex ĺizemeltetése, hasmosítása (Ftĺm2/év) eryedi elbírálás alapján

9. egyéb egyedi elbínílĺás alapján

*A fószezon ilinius l-től auguszhJs 3l-ie tart.
**Az e|ő-. utószezon ápđlis l-től máius 3|.is és szeptember l-től október 3l-ie taľt.
***A szemnon kívüli időszak november l-töl miircius 3l-ie tart.



a Jĺízsefvárosĺ Onkoľmányzat tulajdonában
|évő ktizteľiiletek haszná|atárćll és

használatának rendjéľő| f4|2009. (Iv.21.)
önkoľmányzati rendelet

(2b) A józsefurárosi székhelyĺĺ egyéni vállalkozó
Vagy gazdasági szervezet, melynek vezetíS
tisztségviselője józsefvĺírosi állandó lakóhellyel
rendelkezik egy paľkolóhely nagysagú közteľĹi|et
hasanźiaÍ igényig a polgiármester engedélye
alapjan az e rendelet szeľinti közterület.
hasmálati dfi fizetésére köteles.

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefváľosi
onkoľmányzat Képviselő-testületének
....ĺf012. (......) iinkoľmányzati rendelete

a Józsefváľosĺ Onkormányzat tutajdonában
lévő kłizteľĺiletek haszná|atáről és

használatának ľendjérő| 24ĺ2009. Gv.21.)
łinkoľmányzati rendelet módosításáľól

l. $ A Józsefuáľosi onkoľmányzat tulajdonában
lévő közteľületek haszrálatráról és haszrálatrĺnak
rendjéről szr,|ő f4 ĺ2009. (IV.2 l .) önkoľmanyzati
rendęlet (atovábbiakban: Rende|et) 6. $ (2/b) be-
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2b) A jőzsefurárosi székhelyű egyéni vállalkozó
vagy gazdasźryi szervezet, melynek vezeÍő
tisztségviselője józsefvĺárosi állandó lakóhellyel
rendelkezik kettő paľkolóhely nagyságú
kiizterület használat igényig a polgĺĺľmester
engedélye alapján az e rendelet szeľinti
kiizteľület-hasmźůati díj fizetésére köteles.''

2. $ A Rendelet 2. melléklete helyébe e ľendelet
1. melléklete lép.


