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Budapest Józs efváľo si onko rmźnyzat
Ké pviselő.testĺilete szímár a

Tisztelt Képviselő-testÍilet!

A Józsefuarosi onkormányzat tulajdonában lévő közteľületek hasmźiatarőI és használatának
rendjéről szőlő 2412009. (V.21) ĺĺnkormányzati rendeletünk részletes szabźĺ|yokattarta|maz az
önkormányzati tulajdonban äIIő kĺjzterĺiletek _ ktizcéltól eltéľő _hasznä|atáĺavonatkozőan.

A ľendelet 2.s Q) bekezdése a Főváľosi Közgyrĺlés 5911995 (X.20.) Főv. Közgyulési
rendeletének 4.$ (4) bekezdés f.l pontjára visszautalva kimondja, hogy nem kell közterületi
hozzt$fuu|ás az é|et- és balesetveszé|y e|hźntástlhoz szükséges időtartamot meg nem haladó
munkálatok e|végzéséhez. Ezt csupán e|ég a tevékenység megkezdését megelóző 24 őtáva|'
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Mdté polgármester

A képviselő-testrileti ülés időpontj a:20|2. november 8. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat
használatárő| és
módosítása

a Józsefuáľosi
használatának

Onkoľmányzat
ľendjéľől szóló

tulajdonában
24ĺ2009.N.21)

lévő közteriiletek
sz. iink. ľendelet

A napirendet nyílt ülésen kell taľgya|rĺ, a határozat és ľendelet elfogadásrĺhoz minősített
szav azattobb s é g sztiks é ges.
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VáľosgazdáIkodási és Pénziigyĺ Bizottság véleményezi

Hu mán szolgáItatási Bĺzotts á g v é|emény ezi

Hatátt ozati j av as|at a bizottság szttmáta:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság javasolja a
megÍárgya|źsát.
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de legkésőbb.. a közterület igénybevételének megkezdésekor a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosz tá|yán bej elenteni.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az éIetvęszé|y e|hántásźůloz szükséges munkálatok
igen sokáig (akáľ évekig is) elhrizódnak, amennyiben a közterületlezáĺása a további élet- és
balesetveszély bekcivetkeztét megakadályozza. A közterĹilet |ezźrtstlval a tulajdonosok egy
ľésze visszaél, meľt az egyébként szrikséges munkálatokat nem' vagy csak tetemes idő
elteltével végezteti el. Mindezek alapjan szükségesnek látszik az éIet-és balesetveszély
e|hćttításához szükséges idő intervallum rendeleti szintű behataľolása, javaslatom szerint oly
módon, hogy az élet és balesetveszély ę|hźltításźłloz szĹikséges időtaľtamot statikus
véleménnyel legyen kcjteles igazolní az é|etveszé|y e|hańtásáért felelős ingatlan tulajdonos.

Lényegében fentieket tarta|mazza a me||ékelt ľendelet módosítás, mely harom pontban
egészíti ki a rendelet jelenlegi szabáIyait:
. a 2.$ (3) bekezdés c/ pontja akként módosul a rendelet tervezet elfogadása esetén, hogy az
élet- és balesetveszé|y e|häntásakor ne csak a munkálatok megkezdését legyen kciteles
bejelenteni a kötelezett, hanem statikus véleménnye| ígazolja az e|hántáshoz, vagy
megszĹintetéshez sztiksé g e s, indoko lt időtaľtamot is ;
- a 8.$ (1) bekezdése kiegészül egy további ponttal (i), melynek értelmében a közterület-
haszntůati díjmentesség az élet- és balesetveszéIy elhtntźłsakor csak a statikus á|tal igazo|t,
sztikséges időtartamľa állna fenn, végül
- a rendelet a|apján ťĺzetendő đíj táb|ázatot magában foglaló 2. melléklet 3. sora (építési
szerelési munkák aberuházźts megkezdését követő 12 hőnap utĺán) ugyancsak kiegésziilne a
fenti pontokban mar körĹilíľt taľtalommal.

Mindezekalapjánkéremazoĺ.lkormänyzatirenďeletelfogadását.

Budapest, 2012, oktőber 29,

Törvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:
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'. ', .i Budapest Főváľos VIII. keľiĺtet Józsefváľos onkoľm ányzat ,

Képviselő-testületének :

: ;. ...lf012. (......) iinkorĺnányzati ľendelete

.:.
. . .,'.. , a:Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonĺĺban lévő kiizteľĺileÍe.k haszná|atálľól-és -

használatának ľendjéľől szőlrólf4l2009. (v. 21.) önkoľmányzatĺ ľendelet młiđosításáióI -

' . ' :. . Budapest, Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi onkorm őnyzat Képviselő-testĺilete a4

' : Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében .meghatźrozott ľeláaa*oľeuen eljáľva, a heĺyi 
.

önkorrnáńyzatokról szóló't990. évi LXV. törvény 16. $ (1) bekezdésében és a 65/A. $ (2)

bekezdésében, a fővárosi közteľületek használatáľól és a közterĹileték rěndjéľől szó|ó 59/|99.5 
.

.' ' (x.20.) Főv. Közgýlési rendelet 4. $-ában kapott fe|hata|mazźśá.a|apjáĺn a követkeżőket
ľendeli el:

l's .A Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában lévő ktizterületek hasznéi|atáről és

hasznáiatának ľendjéről sző|ő 24i2O09. (V. 21.) önkoľm'ányzati rendélęt (a-továbbiakban:

' Renđelet) 2.s (3) bekezdés c).pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
.' 

.

,,C) Mélet- és balesetveszély megszüntetését, elhárítását; statikus á|ta| igazo|t, meghatáľozott.
szĺ.ikséges időtaľtamon belĺ'il''

2.$ A Rendelet 8.$ (1) bekezdése a ktivetkező i) pontta| egészĹil ki:

,oi) M élet- és balesetveszély megsziintetéshez, vagy e|hélritásźůloz. statikus éita| igazolt,
szüksé ge s idotartam a|atť,

. 3.$ A Rendelet 2. melléklet 3. pontjának megnevezése helyébe a kövętkező ľendelkezés lép:

,,3. építési, szerelési munkák a beruhźľ:áts megkezdését követő 12 hónap után, az élet- és

''- : balesetveszély elháľítĺása a statikus á|ta| igazo|t szükséges időtaľtarn után''.

4.$ Ez a ľendelet 20|2. dęcember l-jén lép hatályba '' 
;

Riĺnán Edina '

jegyző
. Dr. Kocsis Máté

polgáľmester



indokolás

Atapaszta|at azt mutatja,hogy az életveszély elháľítasához szükséges munkálatok igen sokáig (akár
évekig is) elhúzódnak, amennyiben a kÓZterület |ezfuása a további élet- és balesetveszély
bekövetkeztét megakadźiyozza, A köZtenilet |ezárásétval a tulajdonosok egy ľésze visszaé|, mert az
egyébként szükséges munkálatokat nem, vagy csak tetemes idő elteltével végezteti el. Ezért
szükségesnek látszik az é|et-és balesetveszély elhárításához szükséges idő intervallum rendeleti
behatarolása akként, hogy az élet és balesetveszély elhaľításához sztikséges idótartamot statikus
véleménnyel legyen köteles igazolni az é|etveszé|y e|hárításáéľt felelős ingatlan tulajdonos.
A módosító rendelet, háľom pontban egésziti 1l a f4l2009 (v.zl) önkormányzati ĺendelet jelenlegi
szabźńyait:
- af 'g (3) bekezdésének c'l pontja alĺként módosul , hogy az é|et- és balesetveszé|y elhántásakor nem
csak a munkálatok megkezdését kdteles bejelenteni akote\ezett, hanem statikus véleménnye| igazo\ja
az ę|hźtritáshoz, vagy megszüntetéshez szükséges, indokolt időtaľtamot is
- a 8.$ (1) bekezdése kiegészül egy további ponttal (i.), melynek értelmében a köZterĹilet-hasnltůati
díjmentessé g az élet- és baleseťve|szé|y e|htlntásakoľ csak a statikus áůta| igazo|t' szükséges időtaľtamra
álI fenn' végül
- a rendelet a|apjźn fizetendő díj táLblźłatot magźtban foglaló 2. sz' melléklet 3. pontja (építési
szerelési munkák a beruhénźts megkezdését követő |2 hőnap után) ugyancsak kiegésziil a fenti
pontokban máľ körülírt tartalommal'



3ľedeti

2.S (3)
Azalábbiközteľület-hasnlźiatihozzájźlru|ás
nélkül végezhető tevékenységeket, a tevékenység
megkezdését mege|őző 24 őr áv al, legkésőbb
azonban a kcizterület igénybevéte|ét mege|óző f4
őr áv a|, I egkésőbb azonb an a köĺeľület igénybe-
vételének megkezdésekor a Polgármesteri
Hivatal Y agyongazdálkodási kodának (a
továbbiakban: iľoda) be kell jelenteni.

a)

b)

2. melléklet

módosítás

2.$ (3) bekezdés c) pontjának helyébe
következő rendelkezés lép:

a)

:)-,.,.^^1 :|".''Í:^ '!u]"setveszé1y 
elhárításáho ,|ZłnuT,u"Íl"l;"":'J:'";:"y:Y:::,n,T:!Tjä:ľ;Ł

szĹikséges időtaľtamot meg nem haladó | szükséges időtaľtamon belül
munkálatok elvégzését | -

8.$ (1) bekezdése a következő i) ponttal egésztil
8. $ (1) Nem kell közterü|et-hasnlźiati dijat
fizetni az FKGY. rendelet 14. $ (l) bekezdésében
szabá|yozottakon túl:

,,1) az élet- és balesefveszély megszüntetéshez,
vagy elhárítasához statikus tital igazo|t,
szüksé ges idótartam a|att,,

2' mellékiet 3. pontjának megnevezése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,3. építési, szerelési munkák a beruházás
megkezdését követő |f hónap után, az élet- és3. építési szerelési munkák beruhźzts I balesetveszély elhántása a statikus által igazo|t

me követő 12 hónap után időtaľtam után''


