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Budapest J őzseÍv álľosi on k ormányzat
Képviselő.testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények:

Az onkoľmányzat tulajdonában á||ő köĺertiletek használatba ađásźnak rendjét a l8/20I3.
(Iv .2 4 .) tinkoľmányzati rendelet (a továbbiakb an : rendelet) szab źly ozza.

A rendelet 11. $ (4) bekezđésében található arrnak szabźůyozásą hogy a köZtęľĹilet-haszná|ati

hozzájźru|tls esetén a kérelemnek mit kell tarta|maznia, és milyen mellékleteket kell
benffitani.

Jól észlelhető tendenciaként megállapítható, hogy Józsefvaľos területén az e|mult időszakban

számos olyan közterĹilet-hasznźiati kérelem érkezett, amely társasházak fe|i$itásźł.nz
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Előteľjesztő: Vorös Tamás képviselő

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:2013. december 04. . sz. napirend

onkoľmányzat
ľendjéről sző|ő

Tárgy: Javaslat a Jĺózsefvárosi
Inasznáůatárő| és haszná,Jatának
rendelet mĺódosítására

tulajdonában |évő közteľületek
18120|3. (Iv.24,) iinkoľmányzati

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásźůloz minősített szavazattĺibbség

sziikséges.
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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x

Humánszolgáttatási Blzottságvéleményezi tr

Határozati j av aslat a bizottság számźra:

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az

előterj esztés megtĺĺľgy a|ásźú.



kapcsolódott, í'gy a ktjztenilet-haszná|at cé|ja a felújításhoz, kaľbantartáshoz kapcsolódó
építési munkateľtilet, á||ványozás vo|t, azonban ezenközterĺilet-használat soľán több esetben

elhuzódott a kivitelezés.

II. A beteľjesztés indoka:

Az onkormányzatkiemelt hangsúlyt fordít a keľület varosľehabi|itáciőjaru, városfejlesztéséľe,
szépítésére, az állampolgaľok szttmttta élhetőbbé tételéľe, íey támogatandók azok a
beruhazások, amelyek e célok megvalósítását cé|ozzak meg.

A jelenlegi szabźńyozás a fentiekĺe tekintettel konekcióľa szorul, amelynek feltételei és

konkľét formái az e|őkészitő munkát követően a jelen időpontig bezźtrő|ag alakultak ki.

III. Tényállási adatok:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a rendelet 24. $-ában rendszeľes jelleggel járul
hozzá a ttnsashźzak, lakásszövętkezetek, egyéb épiiletek, építmények felújításahoz,
karbantartásához a csĺjkkentett đíjtételű vagy díjmentes kĺjzterüIet-haszĺá|atbiztosításával.

Az onkormányzat a díjmentes kozterület hasznźůati-hozzájáĺu|ás megadásával kíván
segítségét nyújtani a felújításol<hoz, azonban Íigyelemmel kell lenni ilyen esetekben is aľra,

hogy az onkormaĺryzat vagyoni viszonyaiban ez bevétel kiesést jelent. Jelen renđelet

módosítás tervezetę nem a díjmentességek köľét bővíti, hanem bizonyos kĺjzteľtilet-
használatok esetében a benyújtandó mellékletek kĺjľét bővíti, annak éľdekében, hogy a

díjmentességet megítél ő bizottság megalapozott döntést tudjon hozni.

IV. Döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Annak érdekében, hogy az előteľjesztés II. részében kifejtett vaľosrehabilitációs,
vĺírosfejlesztési céll hatékonyabban valósuljon meg, a következőket javaslom.

A Rende1et 11. $-át javaslom kiegészíteni, melyben szabáiyozźlsra kerülne az egy naptźtri

évben két hónapot meghaladó lakőhazakat, tátsashtnakat, lakásszövetkezeteket érintő

felújítási, kaľbantaľtási munkáIatok végzése esetében benyújtaľrdó mellékletek köre, melyek a
következők lennének:

a) méretarányos helyszínrajz,megse|ölve a közterĹilet-haszná|atpontos cé|jźú' és idejét;

b) annak megjelölését, hogy a felújításhoz, kaľbantartáshoz sztikséges anyagok tárolása
hol ttjľténik;
c) építési titemterv.

A hozzźĘaru|ás hosszabbítása esetén a kéľelemhez benyújtandó mellékletek köre, a

kĺjvetkezők lennének:

a) részletes leíľás a munkálatok e|hűződásanak okáról, köľĹilményeiről;
b) az építć,si ütemtervnek a kéľelem benyújtásáig megvalósított eľedményeiről, és a
folytatás v źthatő ütemezéséről.

V. A dtintés célja' pénziigyi hatása:

A döntés pénzngyi fedezetet nem igényel. A döntés bevételkiesést nem eredményez.



A rendelet ilyen iranyú módosításával eléľhető lenne, hogy a döntést hoző bizottság elé
mega|apozott kérelmek kerĹilnek, mely a|apján abizottság felelős és megalapozott döntést tud

hozni.

VI. Jogszabályi ktirnyezet:
A Képviselő-testtilet dcjntése a Magyarország helyi önkormányzatairó| sző|ő 2o|1,
CL)ooilX. tcirvény 23. $ (5) bekezdésének 2. pontjan valamint a42. $ l. pontján alapul.

Kéľem az e|őterjesztés mellék|etét képező ľendelet elfogadását.

Budapest, 2013. november 25. , l\t (

Vouit | =-5
Vtiľtis Tamás

képviseIő

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

l fĺĺ r.('J- ĺ,Íbł" 7,^,#
dr. Mészaľ Erika

aljegyző 
7$fi ľ,ji]ii i i,





Budap est Főváľo s YIII. keriilet Józs efváľosi O nk ormány zat Képvis elő-testületének

............12013. (....) tinkoľmányzati rendelete

a Jőzsefválľosi Onkoľmányzzt tulajdonában lévő ktizterůiletek használatáról és

hasznáiatálnak rendjéľől szóló 18120Í3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet mĺídosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikk (f) bekezdésében kapott eľedeti jogalkotói hatáskörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairőI szóló 201I. évi CLX)O(IX. torvény 23. $ (5)
bekęzdés 2. pontjźhanmeghatározott feladatkörében e|játva a következőket rendęli el:

1. $ A Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közteľtiletek haszĺtiatźrőI és

haszná|atźnak rendjéľő| sző|ő I8l2013. (Iv.24.) önkormányzati rende|et (a továbbiakban:
Rendelet) 1 1' $-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) A lakóházakat, társasházakat, lakásszövetkezeteket érintő az eg/ naptóri évben két
hónapot meghaladó felújítĺźsi, knrbantartási munkólatok végzése esetében a (4) bekezd,ósben

fogĺaltakon túl a kovetkező mellékletek benyújtása is szĹil<séges

a) méretarónyos helyszínrajz, megjelolve a közterület-használat pontos célját és
idejét;

b) annak megjelolését, hogl a felújításhoz, karbantartóshoz szüĺrséges anyagok
tárolása hol történik;

c) építési ĺ)temterv.,,

,, (6) Az (5) bekezdésben meghatározott koztertilet-használatok hosszabbítására vonatkozó
kérelem esetén a következő meĺlékletek benyújtása szül<séges:

a) részletes leírás a munkálatok elhúzódásának okńról, kortłlményeiről;

b) az építési ütemtervnek a kérelem benyújtásáig megvalósított eredményeiről, és a

folytat ós v árható üt emezé s ér ő l.''

2.$ A Rendelet korábbi 11.$ (5) és (6) bekezdésének szźmlozása (7) és (8) bekezdésre
móđosul.

3.$ A rendelet 13.$ (2) bekezdésének b) pontja az a|ábbiaka módosul:

,, (2) Az Ügyosztály a dantés előkészítése során a kÓvetkezőket vizsgálja:
b) a kérelem tartalmazza-e ą ] ]. s @ o és (6) bekezdésében meghatározottaknt.,,

4. $ (1) E rendelet 20|4. január 06. napjĺán lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépést követő napon hatźiyźlt veszti.

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



Indoklás a Jőzsefvátľosi Onkoľmányzat tu|ajdonában lévő kiizterületek használatáľól és

hasznáůatálnak ľendjéľől szĺólĺó 1812013. (|v.24.) tinkoľmányzati ľendelet módosításához

Általáoo' indok]ás

Az onkoľmźnyzat tulajdonában á1ló közteľĹiletek hasznźiatba adásának rendjét a I8lf0I3,
(Iv .2 4 .) önko rmĺĺny zati r ende|et (a tovább i akban : rendel et) szab á|y o zza.

A rendelet 1 1. $ (4) bekezdésében található annak szabá|yozása, hogy a közterület-haszná|ati
hozzájáru|źts esetén a kérelemnek mit kell tartalmaznia, és milyen mellékleteket kell
benýjtani.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ľendęlet 24, $-ában ľendszeľes jelleggel járul
hozzá a táľsasházak, lakásszövetkezetek, egyéb épületek, építmények fel,űjításźthoz,
karbariartásához a csökkentett díjtételti vagy díjmentes közteľület-haszná|atbiztosításával.

Jelen rendelet módosítás a lakóházakat, társasházakat, lakásszövetkezeteket érintő felújítási,
karbantaľtási munkálatok esetében hattroz meg a rendelet általános mellékletein kívül egyéb
mellékleteket, annak érdekében, hogy a díjmentességet megítélő bizottság mega|apozott.
döntést tudjon hozni.

Részletes indoklás

1.$-hoz

Az egy napttlri évben két hónapot meghaladó |akőházakat, társasházakat,
lakásszcjvętkezeteket érintő felújítási, karbantartási munkálatok végzése esetében benýjtandó
mellékletek kĺjľe kerül meghattlrozásľa, melyek a kcjvetkezők:

a) méretarźnyos helyszínĺajz,mege|ĺjlve a kĺjzteriilet-hasznáIat pontos cé|ját és idejét;

b) annak megjelĺilését, hogy a felújításhoz, kaĺbarÍartáshoz szükséges anyagok tárolása
hol tcirténik;

c) építési titemterv.

A közterĹil et.hasznáIathozzájáru|tls hosszabbítása eseten a következő mellékletek benyújtása
sziikséges:

a) részletes leírás a munkálatok e|hilződásának okáról, körülményeiről;

b) az épitési ütemteľvnek a kérelem benyrijtásáig megvalósított eredményeiről, és a
folytatás várható titemezéséľől.

Tekintettel ana, hogy a Bizottság az esetek túlnyomó többségében minden társasházi
felújításhoz díjmentesen jaľul hozztĺ, egy bizonyos időszakot _ jelen esetben két hónapot -

meghaladó építési munkaterület esetén a megalapozott dtjntés meghozata|ához javaslom
további mellékletek benyújtását a kérelemhez.



2.$-hoz

A Ręndelet bekezdéseinek számozása módosul.

3.$-hoz

A rendelet fenti módosításaira tekintettel a 13.$ (2) bekezdésének b) pontjának hivatkozásait
is ki kell egészíteni.

4.$-hoz

AľendelethatáIybaléptetőręndelkezéseittarta|mazza.



Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Józsefvárosi Onko ľm ányzat Képviselő.

testiiletének
a J őzsefv átľosi Onkoľ mány zat

tulaj donában lévő ktizteľiiletek
hasznáiztálľól és hasznáiatátnak ren dj éľő|

szólĺó 18/20 13. (Iv .24.) tinkoľmányzati
ľendelete

Budapest Főváros YIII. keľület
J őzsefv ár os Onkoľm ányzat

Képviselő-testületének
...12013. (......) tinkormányzati rendelete

a J ózsefv źlľosĺ Onkor mányzat
tulaj donában lévő kiizteľĺiletek

haszná|atáľól és használatának ren dj éľő|
szőI'ő |8 120Í3. (Iv .2 4.) iinkormá nyzati

rendelet módosításáľĺil

1.$AJózsefuárosionkormányzat
tulaj donában lévő közteriiletek hasznźiatfu őI
és használatának rendjéľől szóló 18l20I3.
(Iv.24.) önkormányzati ľendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1 1. $-a a következő
(5) és (6) bekezdéssel egésziil ki:

(5) A lakoházaknt, táľsasházakat,
lakássztjvetkezeteket érintő az egy naptári
évben ket hónapot meghaladó felújítási,
karbąntartási munkńĺatok végzése es etében a
(4) bekezdésben foglaltakon túl a kovetkező
mellékl ete k b enyúj tás a is s zü|<s é ge s

d) méretaľányos helyszínrajz,
megjelÓlve a kozteriilet-használąt
pontos célját és idejét;

e) annak megjelÓlését, hog a

felújításhoz, karbantartóshoz
szül<séges anyagok tárolósa hol
torténik;

fl építési ütemterv.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott
közterijlet-használatok hosszabbítására
vonatkozó kerelem esetén a kÓvetkező
mellékletek b enyúj tás a s zül<sé ges :

c) részletes leírás

elhúzódásának okáról,

karilményeiről;

d) oz építési ütemtervnek a hźrelem

benyújtásáig megvalósított

eredményeiről, és a folytatás várható

a munkálatok



(5) Teleptilési szilaľd hulladék képződésével
járő köztertilet-haszĺáLathoz közteriilet-
hasznźiatí hozzttjáru|ás akkoľ adhatő, ha a
kérelmező igazoIja, hogy a települési sz1ltlrd
hulladékkal kapcsolatos kozszo|gá|tatást _
ennek teljesítéséľe jogosult szolgáItatő tltjtn
- igénybe veszi.

(6) A kérelmet az 1. Függelék szerinti
nyomtatványon vagy a nyomtatváĺy tarta|mi
elemeit tarta|maző beadvaný elektronikus
úton vagy személyesen kell benyújtani.

13.$ (2) AzÜgyosztáIy a đĺjntés előkészítése

sorrín a kĺivetkezőket vizsgálja:

b) a kérelem tarta|mazza-e a 11. $ (4)

bekezdésében me ghatár o zotakat

ütemezéséről.

2.$ A Rendelet korábbi 11.$ (5) és (6)

bekezdésének szźmozása (7)-te és (8)

bekezdésľe módosul.

(7) Települési sziláľd hulladék képződésével
jarő kĺizteľület-haszná|athoz közterület-

hasznáIati hozzájarulás akkoľ adhatő, ha a

kérelmező igazo|ja, hogy a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kozszo|gá|tatást -
ennek teljesítéséľe jogosult szo|gá|tatő utján
_ igénybe veszi.

(8) A kérelmet az 1. Függelék szerinti

nyomtatványon Vagy a nyomtatvány taľtalmi

elemeit 1artalmaző beadvaný elektronikus

riton vagy személyesen kell benffitani.

3.$ A rendelet 13.$ (2) bekezđésének b)
pontja az alábbiak'ra módosul:

(2) Az Üg,,osztóly a dantés előkészítése során
a kov e tkez őke t viz s gálj a :

b) a kérelem tąrtalmazza-e a ] ]' š @ (5) és
(6) bekezdésében meghatározottaknt ;




