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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testület e számára

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĹilęti ülés időpontj a: 20 12. mźrcíus 22' . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Józsefvárosĺ Onkoľmányzat tulajdonában |évő közteľĺĺletek
haszná'JatálrĺĎl és haszná'Jatálnak rendjéről szóló 24ĺ2009.(v.21.) iik. sz. ľendelet
módosításáľa

A napiľendet lyfuztrt ülésen kell trĺľgyalni, a dĺjntés elfogadásźůloz egyszertĺ/ĘinÓs:í!ę!!
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Blz'ottság v é|emény ezi

Hatá'r ozati j av aslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺ'iletnek az e|őterjesztés
mectárwa|ásáLt'

Tĺsztelt Képviselő-testůilet!

A Józsefuarosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közteľületek haszná|atárőI éshasznźiatźnak
rendjéľől sző|ő24l2009.(V.21.) ĺjk. sz. rendelet 6.$ (6) bekezdése előfuja, hogy aľendelet 1.

sz. melléklete szerinti terĹileti besorolást, és a 2. sz. melléklet szeľinti díjtéte|eket az
önkormanyzat minden év április 15-ig köteles felÍilvizsgálni.

Az 1. sz. melléklet szerinti területi besorolással kapcsolatosaÍL az alábbi módosítására jelenleg
nem teszek javaslatot. Felkértem aHivatal Gazdálkodási Ügyosztá|yát ésF(5építésziIrodttját,
hogy figyelemmel a keľületet érintő foľgalomtechnikai feltilvizsgálatokĺa és a ťĺzętő paľkolás
bővülésére is, tegyenek javaslatot a tertileti besorolás átđo|gozźsfua.
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A 2. sz. melléklet szerinti díjtételek vonatkozásában az onkormányzati bevételek
éľtékállóságĺának megőľzése érdekében az e|mu|t évi inflációnak megfelelően 3,9 Yo-os díjtétel
emelést javaslok. Az országra sajnálatosan jellemzó gazđasági vá|ságra tekintettel _ bár az
onkormanyzat szrĺkös anyagi heIyzete indokolhatná _ ettől magasabb ararlyí emelést nęm
tartok ľęálisnak. A tu|zott tehernĺjvekedés mar-máĺ keze|hetetlen anyagi helyzetbe hozná a
ktizterĹiletet hasznźiő személyeket, váIlalkozásokat és a közteriilet-használat volumenének
visszaesése veszélybe sodoľhatná atervezeff' bevételi előírás teljestilését.

A fent leírtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt ľendelętmódosítás elfogadását.
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"(#ł-Wapolgáľmester
Budapest, 2012. marcius 12.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

Dr.Ilĺ4észár Erika
a|jegyzó F,ĺÁRľ. ĺ 2.



Budapest Főváľos VIII. keľiilet JĺĎzsefu áľosi on koľ mány zat Képviselő-testületének

..../20|2. (. .. . ..) tinkoľmányzatĺ ľendelete

a Józsefváľosĺ onkoľmányzattulajdonában lévő kiizteľü|etek használatáľó| és hasznáůatának ľendjéľől
2412009. (tV.21.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváľos VIII' keľtilet Józsefuárosi Önkormźnyzat Képviselő-testiilete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. $ (l) bekezdésében és a 65lA. $ (2)
bekezdésében, a főváľosi közteľületekhasznźiatźtról és a köztertiletek rendjéről sző|ő 59/1995 (X.20.)
Főv. Közgýlési ľendelet 4. $-ában kapott fe|hata|mazása a|apjźn az A|aptórvény 3f. cil.k (2)
bekezdésében meghatározottfe|adatk<jľében e|jźtwa a következőket rendeli el:

1. $ A Józsefuáľosi Önkormányzat tulajdonźhan |évo közteľĺiletek hasznźúatáről és haszná|atźnak
rendjéről sző|ő 2412009. (IV.21.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rende|et) 2. melléklete
helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2.$Ez a ľendelet 2012. áprL|is l-jén lép hatályba azza|,hogy e rendelet l.melléklete szerinti díjakat
20If . május 1-jétől kell alkalmazni.

Budapest, 2012. március ...

Rimán Edina
jegyző

Dr' Kocsis Máté
polgármester



1. melléklet.
,,Úĺ oÍĺrÁľLÄZAT"

2012. május l-től

Közteľület-haszĺá|ati dilaktźtb|źuataAz aldbbi díÍak nettó ijsszesek fu díiakhoz 27% Áfa Ídrul)

soľszam kiizterület-hasznáIat cé|j a 1. kat. 2.kat. 3. kat. 4. kat. 5. kat.

l. kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek:

l.a. pavilon (Ftlm2/hó) 4 538 3 524 2269

l.b. árusító asztal, áIlvany (Ft/m2/hő) tiltott

[.c. árusító automata (Ft/db./hó) 3 786 3 022 2 019

t.d. fenyőfa árusítas (Ftl m2/ nap) 764 633 502

l.e. idény jellegiĺ asztali aĺusítás
maximum 20 nap (Ft!m2/nap) 764 633 502

r.f. mozgó árus l m2-rel (Ft/hó) 6 306 5 040 3 786

l.g. sportpályanál magarusítás( Ft/ m2/hó) nincs pálya 3+3 I

1.h. vendéglátó ter asz (F tJ m2 /hó) fószezon* 3 533 3 325 f 546 2 078 I 870

vendéglátó terasz (Ft/m2/hó) elő-, utószezon** 2 909 2 078 | 491 | 247 1 039

vendéglátó terasz (Ft/m2/hó) szezonon kívül* * {. 291 208 149 125 104

l.i. film és tévé felvétel és stáb
| 200 950 819

j'írművek elhelyezése (F t/ m2/ ĺap)

rj. reklám cé|ú rendezvény (FilmŻlnap) 1 266 764 633

t.k Mobil arusító autó (Ft/n2/hó) 4 538 3 524 2269

t.l. szórólap osztás (Ft/nap/fő) 312

2. építési' szerelési munkĺík a beruházás első 12 hónapjáig

2.a. építési munkateľi'ilet, állvanyozás
épitőarry ag tźrolás (Fťm2lnap) 3t7 f95 186

2.b. építési konténer (Ft/db./nap) 2 521 2269 l 888

2.c. építési reklámh á|ó (F t/ m2 /hó) 633 502 382

3. építési' szerelési munkĺĺk aberuházźts megkezdését követő l2 hónap utrĺľt

3.a. építési munkatertilet, állvanyozás
ép ítii aĺy ag ttlro lás (Fťm2lnap) 475 442 2',78

3.b. építési konténer (Fťdb'/nap) 3 780 3 404 2 831

3.c. építési reklámh á|ő (F t'l m2 /tró) 950 753 572

4. reklámhordozók

4.a. óriásplakátok (Ft/db./hó) 2520r 22692 20183

4.b.
hirdetőtáblą cégÍáb|a" reklráĺntáblą
megállító táblą transzpaľens, zétsz|ó

guruló kirakat (F t/ m2 lhó)
3 153 2 521 I 888

4.c. hiľdetőoszlop (Ft/db./hó)

2m2 alatt 6 306 4 538 3 022

2 m2 ťo|ött tt 346 r 0080 8826

világító t2 601 l0 080 9 0'17

4.d. iíľubemutató (Ft/ m2/hó) 3 786 2 521 2 019

4.e. napernyő (Ft/m2/hó) 819 764 601

4.f. közéri óra rek|ámma| 3 786 2 521 2 521



5. kulfurális rendezvények

5.a. Ideiglenes színpad, egyéb elkerített terĺilet
(Ftlm2lnap)

3r7 251 186

5.b. karitatív rendezvény, közérdekiĺ szo|gá|tatás díjmentes

5.c. mutatványos (Ft/m2lnap) 502 25r 131

5.d. täj ékońató asztal' instal l ác ió (F tl m2 l ĺap) f 019 r 517 r 008

5.e. utcazenélés (Fťnap) 0 0 0

ó. Ideiglenes építmények elhelyezése,egyszeri megváltási díj

6. a. előlépcsők, rrĺmpak l0 évre (Fťm2l10év) 189 008 189 008 t8'7 9t7

6.b. egyéb épület szerkezetek egyedi elb írálrís alapj aľ'

7. hatósági je|zéssel nem ľendelkező jrĺrművek tarolása 30 napon
tul maximum 1 hónapig (Fťdb)

30 241 25 201 25 201

8. Közterület komplex üzemeltetése, hasznosítása (F t/ m2 / év) egyedi elbĺrálĺís alapjan

9. egyéb egyedi elbíľálás alapjan

tA fószezon iúnius 1-tól augusztus 3l-ig taft.
**Az elő-. utószezon április 1-től máius 3l-ig és szeptember l -tol október 3 l-ig tart.

***A szezonon kívĺiti időszak november l-tol március 3l-ig tart.




