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A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|óterjesztés
mestárwa|ásáLt.

Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

I. E|őzményz

Az onkorményzat tulajdonában álló közterületek haszná|atba ađásának rendjét 18/2oI3. (Iv.24')
önkormányzat i rende l et szab á|y ozza.

II. A beterjesztés indokolása:

A rendelet hatźiyba lépése óta, a jogalka|mazás során előálló problémákat kívtnja oľvosolni jelen
rendelet módosítás. A módosítás indokai jelen előterjesztés IV. pontjában találhatók'

III. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése:

A Képviselő-testtilet döntése a Magyaroľszág helyi önkormányzataiľó| sz,3|ő 20|1' CI.xxxIX.
törvény 42. s 1. pontján alapul.

IV. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése:

A módosítások indokai. és a módosításokat a következőkben ismeľtetem.
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1. A ľendelet 12. $-a a hatáskori szabályokĺól ľendelkezik, melynek (3) bekezdése a polgármester
hatáskörét sorolja fel. A (3) bekezdés b) pontját a jogalkalmazás segítése céljából javaslom az alábbiak
szeri nt szétv á|asztani.

,,b) amennyiben a kéľelmezett haszná|at idótartama aZ egy hetet (7 napot) nem haladja meg és a
kérelmező nem kér díjcsökkentést vagy díjelengedést;

e) a kérelmező a33. $ alapján díjfizetés alóli mentességben részestil''

2. A közterĺilet-hasznéł|ati díjat a kĺjztertilet-hasznźúati hozzź|áru|ásban rögzített időtartamľa és

módon a jogosult köteles előľe egy összegben megfizetni. A taľtós, legalább 6 hónapot meghaladó

közterület-hasznźůat esetén a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźę a kérelemre méltányosságból
havonta, negyedévente vagy felévente esedékes, egyenlő összegű rész|etťlzetést is megál|apithat,

melyetakĺ jztertilet-haszná|atihozzájáru|ásbanrögzítenikell.

A méltányolható körülményeket a rendelet 18. $ (3) bekezdése meghatźrozza, ilyennek minőstil pl. ha

a magánszemély vagy egyéni vállalkozó kére|mező három vagy annál több gyermeket neve|; a

magánszemély vagy egyéni vá||a|koző kérelmező havi jövedelme nem éri e| az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

A 18. $ (3) bekezdés kiegészítésétjavaslom a kovetkezővel: ,,méltányolható körtilménynek számít, ha

az Önkormányzatta| szemben nem áll fenn közterĺilet-h aszná|ati dij tartozás,,.

Ennek indoka, hogy több alkalommal fordult elő olyan he|yzet, hogy ezen körtilmények egyikének
sem felelt meg a kérelmező, viszont évek óta rendszeresen, késedelem nélki'il fizeti a közterület-
haszná|ati đíjat, így ezen he|yzetekben javaslom a rész|etťĺzetési kedvezmény ezen esetkĺjrre való
kiterjesĺését.

3. A rendelet l9. $ (2) bekezdése szerint a közterület-haszná|ati díj megállapítása szempontjából

minden töľedék négyzetméter felfelé kerekítve egész négyzetméternek számit, és minden megkezdett

hónap teljes hónapnak számít. Ezen szabá|yozás mé|tźtnýalan azon kérelmezove| szemben aki töredék

hónapra nyujtja be a kéľelmet, és kívánja igénybe venni a közterületet.Ezért a következő módosítást
javaslom: ,,a közteľület-használati díj megál|apltása szempontjából minden töľedék négyzetméter

felfelé kerekítve egész négyzetméternek számit.,,

4. A ľendelet ff . s Q) bekezdése atársasházak visszaťlzetésére vonatkozőhatáridőttarta|mazza,
amit ápľilis 30' napjáról javaslok december 3I. napjźlra módosítani, ezá|ta| egész évben lehetőséget

teremtünk a kifizetés igényiésének benyújtására, és eibíráiására.

5. A rendelet 26. $-a az építési, szerelési tevékenység végzése esetén a közterĺilet-haszntiati díj,
utólagos 30%o-os visszatéľítését ľendeli e|. Az építési, szerelési tevékenységge| járő közterĺilet-
hasznźiati kérelmek nagy száma miatt, javaslom a Közterület-felügyelet kerületőreit, közteľület-
feli'igyelőit bevonni ezen ellenőrzésbe, és egy új, (3) bekezdésben rögzíteni, hogy a köZterĺilet
źů|apotźnak ellenőrzésében tészt vesznek: ,,a (2) bekezdésben szabźůyozott jegyzőkönyv felvételére a
Polgármesteri Hivatal munkatársa, vagy aközterület-felügyelőkjogosultak.''

6. A rendelet jelenleg nem tartalma77,a a Coľvin Sétány Kft-vel kdtött megállapodás alapján

hasznosított közterĺiletek hasznźiatźt. Ezen hiba orvoslására, javaslom a rendeletet egy 33lA. $-al
kiegészíteni, a következők szerint:

,,(I) Az a köĺeľület hasznźł|ő, aki (amely) a közterület tulajdonosánakhozzájárulásával ahasznáiatba
adott közterületen kereskedelmi, szo|gźitatő, vagy egyéb célú tevékenység folytatásáľa felépítméný
létesített, tevékenységének felhagyása esetén a felépítméný bérbe adhatja akkor, ha nincs kozteľület
hasznźiati dijtartozźsa _ vagy ha a béľbe vevő átválla|ja a tulajdonos fennálló tartozásźń _ és

ľendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel;





(2) Amennyiben a bérbevevő közterĺilet-hasznźúati dijfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a

köztertilet haszná|ati díj fizetése a bérbeadót terheli.
(3) A felépítmény tulajdonjogának átruházása esetén, a felépítmény új tulajdonosának a közteľület.
hasznźiati hozzájáru|ás csak akkor adható _ az egyéb feltételek megléte esetén _, ha a felépítmény

eredeti tulajdonosa díjfizetési kötelezettségének az e|adás időpontjáig eleget tetÍ, vagy a fennálló
tartoztst az új tulajdonos kiegyenlítette.
(a) A Képviselő-testület döntése a|apján atartős, l0 évnél hosszabb időre kiadott kozterület-hasznźiati
hozzájáru|ás jogosultja, ha a jogosult többségi önkoľmányzati tulajdonban |évó gazdasági társaság, a

ktjzteriilet tényleges haszná|attlba harmadik személyeket bevonhat az a|álbbi feltételekkel:
a) a közterĹilet-használati hozzájárulás jogosultja kĺjteles a tényleges hasznźiatot mege|ózően az

Ügyosztálynak bejelenteni a bevonásra kerülő harmadik szemé|y adatait (név, cím, felelős személy
neve, elérhetősége);

b) a bevonásra kerĹilő harmadik személy részére ahozzájtlru|ás megadásáról a polgármester dönt.

c) a közterület-használati hozzájáru|ás jogosultja és a bevont harmadik személy egyetem|egesen

felelősek a rendeletben és ahozzájárulásban szereplő valamennyi feltétel és kikötés betartásáért.,,

7 ' A rendelet 34' $ (5) bekezdésében otszörös szorző szerepel a közterület-haszná|at
jogellenességének megá||apitása esetén, amely szorzőt - a rendelet többi részével összhangbahozxa -

j avaslom nyolcszorosra emelni.

8. A ľendelet 2. számű mellékletét képezi a díjtźtb|ázat.

a) 1.n. pontjában a řIETI PIAC elnevezéstĺ rendezsłény szerepel, melynek díja 800 Ftlmzlnap. A
piac megnyitása óta eltelt időszak tapasztalata a|apján _ az őstermelők költségeinek csökkentése

célj ából _ j avaslom az o ssze get 6 0 0 Ft/m2lnap össze gre módos ítani.

b) 1.m' pontot szerepel a szóľólaposztás, ezt javaslom kiegészíteni az emberi reklámhordozó

kategóriával.
c) 5.a. pontotjavaslom kiegészíteni egyéb rendezvény kategóriával.

V. A döntés célja' pénzügyi hatása:

Fedezetet nem igényel. Az ősteľmelői piac kihasználtsága alacsony a magas bérleti díjak miatt, a
bérleti díj csökkentésével a tew ezett bevételek telj esülése v árhatő.

Kéľem az előteľj esztés mellékl etét. kép ező ľendelet elfo gadását.

Budapest, 2013. augusztls 2T .

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:
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Budapest Főváľos YIII. kerület Józsefuáľos Onkoľmányzat
Képviselő.testiiletének

...12013. (......) tinkoľmányzati ľendelete

a Jĺózsefuáľosi Onkoľmányzat tulajdonában lévő ktizteľületek használatáróI és

hzsznáiatálnak rendjéľől szóló I8l2013. (|v.24.) iinkormányzati ľendelet mĺódosításárĺól

Budapest VIII. kerĹilęt Józsefüaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete az Alaptowény 32.

cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskorébeÍI, a mozgóképľől szóIő f004. éví
II. tĺirvény 37. $ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás a|apjźn, a Magyaroľszág helyi
<inkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLX)cilX. törvény 23. $ (5) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében e|járva a következőket rendeli el:

1. $ A Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonában lévő közteľiiletek haszná|attrő| és

haszná|atának rendjéről szóló l8l2013. (Iv.24.) önkormanyzati reĺďe|et (a továbbiakban:
Rendelet) 12. s (3) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendęlkezés lép:

,,b) amennyiben a kérelmezett használat időtartamą az egl hetet (7 napot) nem haladja meg
és a kérelmező nem kér díjcsökkentést vagy díjelengedést,,.

2. $ A Rendelet 12. $ (3) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

,,e) a kérelmező a 33' s alapján díjfizetés alóli mentességben részesül,''

3. $ A Rendęlet 18. $ (3) bekezdése a következő g) ponttal egésziil ki:

,, g) az Önkormányzattal nem óIl fenn kozterület-hasznáĺati díj tartozása,,

4. $ A Rendelet 19. $ (2) bekezdése helyébe a kĺjvetkező ľendelkezés lép:

,,(2) A kozteľület-hasznólati díj megállapítása szempontjából minden töredék négyzetméter

fe lfe l é ker e kítv e e gé s z n é gl z e tmé t e r ne k s z ámít.,,

5. $ A Rendelet 22. s G) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A (I) bekezdésben meghatórozottalĺról a Bizottság a tórsasházak kérelme alapján dönt
minden év december 31. napjáig. ''

6. $ A Rendelet 26. $-a a kcivetkező (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) a (2) bekezdésben szabályozott jeglzőkonyv felvételére a Polgórmesteri Hivatal
munkat ár s a, y ag/ a ko z t e r tłl e t -fe l ü gł e l ő k j o go s ul t ak','

7. $ A Rendęlęt a kĺjvetkező 33lA, $-al egésztil ki:

,,33/A. $ ,,(]) Az a közterület használó, aki (amely) a kozterület tulajdonosának
hozzójĺirulósával a használatba adott kozterületen kereskedelmi, szolgóltató, vagy egyéb célú
tevékenység folytatósóra felépítményt létesített, tevékenységének felhagyósa esetén a
felépítményt bérbe adhatja akkor, ha nincs közterület hasznólati díjtartozása - vagy ha a



bérbe vevő anaĺlalja a tulajdonos fennáĺló tartozását - és rendelkezik a tevékenysége

fo lyt a t ás áh o z s züI<s é g e s s z akh ąt ó s á gi e n g e dé ĺy e kke I ;

(2) Amennyiben a bérbevevő kozteľület-használati díjfizetési kotelezettségének nem tesz
eleget, úg a kozterület hasznáĺati díj fizetése a bérbeadót teľheli.

(3) A felépítmény tulajdonjogának átľuházósa esetĺźn, a felépítmény új tulajdonosának a
koztert'ilet-hasznalati hozzájárulós csak akkor adható - az egyéb feltételek megléte esetén -,
ha a felépítmény eredeti tulajdonosa díjfizetési kotelezettségének az eĺadós időpontjáig eleget
tett, vag/ afennálló tartozóst az új tulajdonos kiegłenlítette.

(4) A Képviselő.testtjlet dontése alapjón a tartós, ]0 évnél hosszabb időľe kiadott közterĹilet-
hasznáĺati hozzájárulás jogosultja, ha a jogosuh rcbbségi onkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaság, a kozterület tényleges hasznáĺatába harmadik személyeket bevonhat az
alóbbi feltételekkel:

a) a kozterület-használati hozzájárulós jogosultja kateles a tényleges használatot megelőzően
az Ügyosztálynak bejelenteni a bevonásra keľülő harmadik személy adatait (név, cím, felelős
személy neve, elérhetősé ge),'

b) a bevonásra kerülő harmądik személy részéľe a hozzájárulás megadásáról a polgórmester
dant.

c) a kozterület-használati hozzójáľuĺás jogosultja és a bevont harmadik személy
egletemlegesen feĺelősek a rendeletben és a hozzájárulásban szereplő valamennyi feltétel és
kikotés betartásáért.,'

8. $ A Rendelet 34. $ (5) bekezdésében ,,közter[ilet-haszná1ati díj ötszöľösét'' szovegrész
helyéb e a,,közterĹil et-hasznźiati díj nyo lc s zor o sát,, szöve gľé s z l ép.

9. $ A Rendelet 2. melléklęte helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

10. $ E rendelet 2013. szeptembeľ 23. napján lép hatályba.

1 1. s E rendelet ahatéĺlyba lépést kĺjvető napon hatá|yát veszti.

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



1. melléklet

(IV. 24.) szúmú rendelethez,,2. szdmú melléklet a 18/2013.

oÍĺľÁľl ĺzĺľ

I(öĺeľtilet.hasmźiati ďiiaktáblázata Az al,źbbi .líiak nettó osszeęek fu díiak az Afa nélkül éľtelzdők)

sorszam közterül et-h a sznáIat cé|ja 1. kat. 2.kat. 3. kat. 4.kat. 5. kat.

l. kereskędelmi és szolgáltató tevékenységek:

l.a. pavilon (Ft/mŻ/hó) 4 538 3 s24 2269

l.b. árusító asztal, á||vány (Ftlm2/hó) tiltott

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

1.d. fenyő fa árusítás (F tl m2 / nap) 764 633 502

1.e. idény jellegĹĺ asztali árusítás
maximum 20 ĺap (Ft/m2/nap) 764 633 s02

l.f. mozgő árus l m2-rel (Ft/hó) 6 306 5 040 3',l86

1.g. spoľtpályánál magárusítás ( Ft/m2/hó) nincs pálya 3 437

l.h. vendé glátó ter asz (F tl m2 /|lő) fó szezon* 3 533 3 325 f 546 2 0'78 I 870

vendé glátó ter asz (F tl m2 /hő) e|ő -,

utószęzon* * 2 909 2 078 | 491 l 247 I 039

vendéglátó terasz (Ft/m2lhó) szezonon
kívĺilł, *.x 291 208 149 t25 104

|'i. a2004' évi II. törvénv hatá|va alá nem tartozo alkotások
Foľsatások ęsetén

1200 9s0 819

1j. reklám célú rendezvény (Ft/mŻ/nap) 1 266 764 633

l.k. Mobil árusító autó (Ft/m2/hó) 4 538 3 524 2269

l.l fagylalt, j églaém árusítás (Ft/m2 /hó) 20t9 151'1 1008

1.m.
szőró|ap osztás' emberi reklámhordozó
GÍlnao/fő\ 3t2

l.n. Józsefuárosi HETI PIAC (Ft/m"/nap) 600

2' épitési, szęrelési munkák a beľuházás első 12 hónapjáig

2.a. építési munkatęrület, á||v źny o zźls
épitő any ag táro lás (F tl m2 / nap)

420 400 250

2.b. építési konténer (Ft/db./nap) 3300 3000 2500

2.c. építési reklámháIó (F tJ Ín2 /hó) 825 6ss 500

3. építési, szerelési munkák aberuházás megkezdését követő |2hónap után, az élet- és balesętveszély elhĺíľítása a
statikus á|ta| isazo|t szükséses időtaľtam után

3.a. építési munkateriilet, á||v źlny o zźls
épitő any ag táľo lás (F tl m2 / nap)

620 580 365

3.b. építési konténer (Fťdb./nap) 5000 4500 3700

3.c. építési reklámháló (Ft/m2lhó) 1250 1000 750

4. reklámhordozók

4.a. óľiásplakátok (Ft/db./hó) 2s20r f2692 20r83

4.b. hirdetőtábla, cégláb|a, reklámtábla,
megállító tábla, transzp ar eĺs, zász|ő

3 153 2 521 l 888



guruló kirakat (Ft/m2ĺhő)

4.c. hiľdetőoszlop (Ft/db./hó)

2m2 alatt 6 306 4 s38 3 022

2m2fr|öt| tl 346 r0080 8 826

v1|ágitő t2 601 r0 080 9 077

4.ď. árubemutató (Ft/rc2ĺhő) 3 786 2 521 2 019

4.e. napernyő (Ft/mz/hő) 819 764 601

4.f. kt'Ztéri óra reklámmal 3 786 2 521 2 521

4.g. zász|ó (ft/db/hó)

N2 ívméret a|alt 6306 6306 6306 4538 3022

A/2 ívméret felętt 11346 t1346 1t346 10080 8826

5. kulturális ľendezvények

5.a. Ideiglenes szlnpađ, egy éb
rendezvény,egyéb elkerített teľtilet
(FtJm2ĺnap)

3l I 251 186

s.b.
kaľitatív rendezvény' közéľdekű
szolsáltatás

díjmentes

5.c. mutatványo s (F tl m2 / nap) 502 251 131

5.d. táj ékoztató asztal, install áciő (F tl m2 / nap) 2 019 5r7 1 008

5.e. utcazenélés (Ft/nap) 0 0 0

6.

díi
Ideiglenes építmények elhelyezése, egyszeri megváltási

6. a. előlépcsők, rámpák l0 évre (Ft/mzl|Dév) 189 008 189 008 187 9t',7

6.b. egyéb épület szeľkęzetek egyedi elbÍrálás a|apjźn

7 . hatôsági jelzéssęl nem rendelkęző járművek tárolása 3 0
napon tul maximum 1 hónapig (Ft/db)

30 241 25 201 25 201

8. Közteriilet komplex üzemeltetése, hasznosítása
GtJmZlév)

egyedi elbÍľálás a|apján

9. egyéb egyedi ęlbírálás alapjáĺn

*A főszezon iunius l-től aususztus 3 l-is taľt.
**Az elő-. utőszęzon áorilis l-től máius 3l-is és szeptember 1-től október 3 l-is tart.
*x*A szezonon kívüli időszak november l-től március 3l-is taľt.



Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Józsefu árosi onkorm ányzat Képviselő-

testületének
a J ózsefv álrosi Onkor mányzat

tulaj donában lévő kiizteľületek
hasznáIrntálľól és haszná|atának rendj éről

szóló 1 8/20 13. (Iv .24,) iinkoľmányzati
rendelete

Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Jĺízsefu áros Onkorm ány zat

Képviselő.testületének
...l20l3. (......) önkoľmányzatĺ ľendelete

a J őzseÍv álrosi Onko ľ mány zat
tulaj donában lévŕi kłizteľületek

hasznáIatálľó l és hasznä|atának rendj éľől
sző|ő Í8 ĺ2013. (IY .24.) önkormányzati

ľendelet módosításáľóI

12.$ (3) A polgármestęľ első fokon dönt
a) amennyiben a Bizottság 16 naptárí

napon át nem ülésezik, vagy <jsszehívott
ülése nem volt hataľozatképes;

b) amennyiben a kérelmezett haszĺáiat
időtartama az egy hetet (7 napot) nem
haladja meg és a kére|mezo nem kér
díjcstikkentést vagy díjelengedést, vagy a 33.

$ alapján díjfrzetés alóli mentességben
részestil;

ą önkormányzati vźiasztásokat kcjvető
30 naptaľi napig;

d) a Filmtv.-ben szabźiyozott
filmalkotás forgatása céljából történő
igénybevétel esetén.

18.$ (3) Méltanyolható köľülménynek
szźlmit,ha..

a) a magźnszeméIy vagy egyéni
váLlalkoző kére|mezo háľom vagy annál több
gyermeket nevel;

b) a magánszemé|y vagy egyéni
vá|Ia|koző kérelmező havi jĺivedelme nem éri
el az öregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb
összegének 400%-át;

c) a magźnszemély vagy egyéni
v źllalkoző kérelmező ľokkantsági nyugdíj ban
részesül;

d) a magźnszemé|y vagy egyéni
váI|a|koző kére|mező egészségkárosodott
személy, aki munkaképességét legalább
67Yo-ban elvesztettę;

Đ a gazdasági taľsaságnak a kéľelmet
benýjtó megelőz(3 két tizleti évben mérleg

1'$ A Józsefuaľosi onkormányzat
tul aj do n ában |év ó ko zÍeľiiletek haszĺźiatźr ő|
és használatétnak rendjéről szőIő |812013.
(Iv.24.) önkoľmányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 12. $ (3) bekezdése
b) pontja helyébe a kĺjvetkező rendelkezés
lép:

,,b) amennyiben a kéľelmezett használat
időtartama az eg/ hetet (7 napot) nem
haladja meg ĺźs a hźreĺmező nem kér
díj c s Ókkenté st v agy díj elengedé s t,,.

2. $ A Rendelet 12. $ (3) bekezdés a
kĺjvetkező e) ponttal egésztilki:

,,e) a kérelmező a 33. $ alapjón díjfizetés alóli
mentes s égben ré szesüI',.

3. s A Rendelet 18. $ (3) bekezdése a következő
g) ponttal egésztil ki:

,,g) a, onkormónyzattal nem álI fenn közterület-
használ ati díj t art ozás a,,



szerinti eredménye negatív volt;

fl a civíl szervezet, egyházi jogi
személy, ha a köZterĹilet-haszĺá"|atot
alaptevékenységének vagy kozhasznu
tevékenységének ęllátása érdekében kéri.

19.$ (2) A közteľület-haszná|ati díj
megállapítása szempontjából minden töredék
négyzetméter felfelé kerekítve egész
négyzetméternek és minden megkezdett
hónap telj es hónap nak számít.

22.5 (3) A (1) bekezdésben
me ghatáĺ ozottakĺó l a B izotts ág a tár sashźlzak
kérelme alapjźn dĺĺnt minden év ápľilis 30.
napjáig.

4. $ A Rendelet 19. $ (2) bekezdése helyébe a
következő rende|kezés lép:

'' 
(2) A közterület-használ ati díj me gállapítás a

szempontjóból minden töredék négyzetméter

felfelé kerekíne egész négłzetméternek
számíĹ,'

5. $ A Rendelet f2. s G) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(3) A (1) bekezdésben meghatározottaĺcról a
Bizottság a társasházak kérelme alapján dant
minden év december 31. napjáig.,'

6. $ A Rendelet 26. $-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:

''(3) ą (2) bekezdésben szabályozott jegyzőkönyv

felvételére a Polgármesteľi Hiyatal munkatársa,
vag) a kozteriilet-felt;g1łelők j o gosultak.,,

7. $ A Rendelet a k<lvetkęző 33lA. $-al
egészül ki:

,,33/A. s ,,(]) Az a közterület használó, aki
(amelý a ktjzterület tulajdonosának
hozzájórulásóval a használatba adott
közterületen kereskedelmi, szolgóltató, vag1l
egłéb célú tevłźkenység folytatósára
felépítményt létesített, tevékenységének

felhagydsa esetén a felépítményt bérbe
adhatja akkor, ha nincs lcözteľület használati
díjtartozása vag ha a bérbe vevő
ĺźnállalja a tulajdonos fennálló tartozását _
és rendelkezik a tevékenysége folytatásához
s züIrs é ge s s z akható s ági enge dély e kkel ;

(2) Amennyiben a bérbevevő kÓzterület-
használati díjfizetési koteĺezettségének nem
tesz eleget, tigy a kozterület használati díj
fizetése ą bérbeadót terheli.



(3) A felépítmény tulajdonjogónak
átľuházása esetén, a felépítmény új
tulajdonosónak a közterület-hasznáIąti
hozzójárulás csak akkor adható _ az egyéb

fekételek megléte esetén _, ha a felépítmény
eredeti tulajdonosa díjfizetési
kötelezettségének az eladós időpontjáig
eleget tett, vagł a fennálló tartozást az új
tul aj dono s ki e gyenlítette.

(4) A Képviselő-testület dĺ;ntése alapján a
tartós, 10 évnél hosszabb időre kiadott
közteľület-használati hozzáj órul ás j o go sultj a,

ha a jogosult többségi önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági társaság, a
kozterület tényleges használątába harmadik
s z e mé ly e ke t b ev onhat az al áb b i fe l t é t e l e kke l :

a) a kozterület-hąsználati hozzájárulás
jogosultja karcles a tényleges hasznólatot
megelőzően az Üglosztálynak bejelenteni a
bevonásrą kerĺjlő harmadik személy ądatait
(név, cím, felelős személy neve,

elérhetősége);

b) a bevonásra kerülő harmadik személy
rĺészére a hozzájárulós megadósáróI a
polgórmester dÓnt'

c) a kozterület-használati hozzójárulás
jogosultja és a bevont harmadik személy
egletemlegesen felelősek a rendeletben és a
ho z z áj ár ul á s b an s z er ep l ő v aI am e nny i fe l t é t e l
és kikÓtés betąrtósáért'''

8. $ A Renđelet 34. $ (5) bekezdésében

,,közterület-haszná|ati díj ötszörös ét,, szöv egrész
helyébe a ,,kózterület-használati díj
nyolcszoľos źú,, szöv egr ész lép.

34. $ (5) Aki kĺizterüIetet hozzájárulás nélkül,
v agy a hozzájtlruIásban fo glaltaktól eltérően
illetve a (3) bekezdésben meghatĺírozott
módon haszná|' az _ a tényleges hasznáIat
időtartamára és területére _ az (4) bękezdés
a) pontjában foglaltaktól ęltéľően az e
rendeletben meghatźrozott köZterület-
haszná|ati díj ĺitszöľösét köteles megťlzetĺi,
amennyiben a megelőzó 5 éven beltil haľom
alkalommal mar megállapítást nyeľt a
köZterĹil et j o gel lene s haszná|ata.




