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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képviselő.testůilete számára
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I. Tényállás és dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonában lévő köZteniletek használatĺáľól és haszná|atźnak
rendjéről szóló I8l2013. (Iv.24.) oĺtkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
részletesen szabá|yozza az önkormźtnyzattulajdonában á||őköztęrületek haszná|atát.

A rendeletmódosításhozkészített részletes indoklás szakaszonként tartalmazza a módosítás
indokait, avá|toztatások (felkövéľ dőlt betűvel jelölve) a következők:

A Rendelet 18. s (3) bekezdése rtigzíti:

,,(j) Józsefváľosi HETI PIAC,'elnevezéssel, a Budapest, VIil. kerület Gyulai PáI utca
Rókóczi út és Stáhly utca kc)zötti szakaszon az onkormányzat áltąl ĺłzemeltetett őstermelői

.n. 

/Í,f7a,

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2015. janutr 22. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľosi
használatáľĺól és használatának
ľende|et módosításáľa

Onkormányzat
ľendjéľől szĺí|ó

tulajdonában lévő közteľületek
L8l20|3. (IY.24.) tinkoľmányzati

A napirendet nyílt ülésen kell tĺáľgyalni, a renđelet elfogadásźůtozminősített szavazatĺobbség
szfüséges.
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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi

Emb eri Eľőfoľrás Bwottság v éIemény ezi

Határ ozati j av as|at a bizottséĘ szźĺmér a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
megtárgyalását.

javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés

x
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piacon a kozterület-hąsználati hozzájáruldst a piac üzemeltetőjénél a helyszínen keĺl
megfizetni."

A rendelet ezenbekezdése a módosítást követően az alźlbbíak szerint fos szólni:

18. s G) A Budapest, WII. keriilet Gyulai Púl utcdban a RóklÍczi lűt és a Stdhly utca közijtti
szakaszon, a Bláthy ottó utca és a Vajda Péteľ utca talólkozúsúndl lévő szakaszon az
onkormdnyzat dltal ĺłzemeltetett termelői jellegűí piacokon a kiizteríilet-haszndlati
hozzújúľuldst a píac iizemeltetőjénél a helyszínen kell meg/izetni

Fenti módosítás miatt szfüséges a rendelet díjtáblázatát1'arta|maző 2. melléklet 1.n. pontjanak
módosítása.

A 18l20t3'(Iv.24.) önkoľmĺínyzati rendelet 1. melléklete rendelkezik a Józsefuaľosi
onkormányzat tulajdonában lévő köZteniletek ĺivezeti besoľolásáról, valamint a turisztikailag
kiemelt terĹiletekľől. Jelen szabáIyozás szerint turisztikailag kiemelt köZteľĹilęt a
Palotanegyeđ, azaz a József kľt. _ Rfüóczi út - Múzeum krt. _ Üľoi ĺt źita|határolt terĹilet.

Javaslom bővíteni a turisztikailag kiemelt területet a Rákóczi út - József kľt. - Ülloĺ ut_ orczy
út _ Fiumei tú á|ta| határolt terĹilettel.

il. A beteľjesztés indoka

A Képviselő-testiilet a 17112014. (vII'27.) szźnrÍlhatátozat 6. pontjában foglaltak a|apjźn az
onkormanyzat őstermelői piacot hozoÍt|éte, a Budapest, MII. kerület Bláthy ottó utca és
Vajda Péter utca talźikozásánál fekvő közterĹileten, emellett idény jellegű piacot hozoĹt|étre a
Szeľdahelyi utca 79. szán a|aĺti, cinkormányzati tulajdonú parkoló elkerített részén 2014.
szeptember 01-tő1 2014. december 31-íg. Az itt fizeteĺđó közterület-hasznáIati díj méľtéke
megegyezik a korábban létrehozott, a Gyulai Pálutcában lévő őstermelői piacon szedett díjjal.

A jelenleg hatályos rendeletben ,,heti piacként'' szeľepel az őstermelői piac és kizźnő|ag a
Gyulai Pál utcában talá|hatő szombatonkénti vásána vonatkozik' ezért a Bláthy ottó utca és

Vajda Péter utca ta|áIkozźsźnál fekvő közteriileten létrehozott termelői piaccal sziikségessé
váLt az elnevezés módosítása, valamint ennek szövegszeni megjelenítése a rendeletben.

A rendelet módosításrő| aMagyarországhelyi önkorményzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX.
törvény 42. s 1. pontja alapján a Képviselő-testület döntése szfüséges.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja, hogy a bevételek nĺjvekedésével biztosítható legyen a józsefuaľosi
közterületek folyamatos fej lesztése.

A döntéssel vaľhatóan növekednek az onkormányzatnak a filmforgatások cé|jźĺa aďott
kö ZterĹil et-hasznáIatb ől eľe dő bevételei.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

A Képviselő-testület döntése a Mĺjtv. 4f. s I. pontján alapul.



A tuľisztikailag kiemelt cjvezeteklétrehozźlsára a mozgóképről szóló 2004. évi II. torvény 37.

$ (4) bekezdése ad fe|hata|mazást a helyi önkoľmányzattészére.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletétképezó ĺinkormányzatirendelet elfogadását.

&Ĺ,Ĺ
dľ. Kocsis ľIáúé
polgármes,",ü.

Tĺlrvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbJŹĺĺsából'.
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Budapest Főváľos VIII. kerůĺlet Jĺízsefuáľos onko rmányzat
Képviselő-testületének

.. ... 12015. (. . . . . ...) tinkoľmányzati ľendelete

a Józsefvátľosi Onkoľmányzat tulajdonában lévő kiizteľiiletek használatárĺól és
basznźiatának rendjéľől szĺíló 1812013. (Iv.24.) iinkoľmányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az A|aptowény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

l.$ A Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közteľtiletek haszná|atárő| és
haszĺźtlatźľrak rendjéről szóló I8l20I3. (Iv.24.) önkormĺányzati rendelet (a továbbiakban: a
Rendelet) 18. $ (3) bekezdés:,,Józsefuĺírosi HETI PIAC'' elnevezéssel, a Budapest, VIII.
kerület Gyulai Pál utca kíkóczi út és Stahly utca közotti szakaszon az onkormtnyzat á|tal
üzemeltetett őstermelői piacon a közterület-hasznźiati hozzźĄnulást a piac üzemeltetőjénél a
helyszínen kell megfizetni'' helyébe a kĺjvetkező (4) bekezdés lép:

,,(4) A Budapest, VIII' kerület Gyulai Pól utcában a Rákóczi út és a Stáhly utca kĺjzÔtti
szaknszon, a Bláthy ottó utca és a Vajda Péter utca találkozásánál lévő szaknszon az
onkormányzat által üzemeltetett termelői jeĺlegű piacokon a kozterület-használati
hozzájóruĺást a piac üzemeĺtetőjénél a helyszínen kell megfizetni.',

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

3. $ A Rendelet 2. melléklete helyébe e ľenđelet 2. melléklete lép.

4. $ (1) E rendelet 2015. februáľ 01-én lép hatályba.

(2) E rende|etahatźiyba lépést követő napon hatá|yátveszÍí.

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



]' melléklet a .''./2015. (.....') önkormónyzati rendelethez

|. Jólzsefválrosi onkormányzat tulajdonában lévő kiizterületek tivezeti besoľolása

1. köZterĹileti kategória

Szabó Ervin tér
Baross utca (Kálvin téľ és a Szabó Ervin tér köz<itt)

2. kĺizteruleti kategória

Mikszáth tér
Blaha Lujzatér 1-5 hźnszámközĺitt
Máľkus Emília utca
Somogyi Béla utca (Blaha Lujzatér és Stáhly utca ktizött)
Corvin köz
Corvin Sétĺány

3. kĺizterületikategóľia

Gyulai Pál utca
Gutenberg tér
Mária utca
Pollack Mihály tér
Knidy utca
Lőrinc pap téľ
Horánszky utca
Puskin utca
Rökk Szilárd utca
Szentkirályi utca
Vas utca
Pál utca
Csepľeghy utca
Trefoľt utca
Reviczky utca
Stáhly utca
Kőfaľagó utca
Somogyi Béla utca többi része
Múzeum utca
Bródy Sánđor utca
Ötpacsina utca
Békési utca
Kölcsey utca
Népszínházutca (József kľt. és Víg utca közĺitti szakasza)
Szigony utca (Üllői út és Apáthy utca közötti szakasza)

4. közterĹileti kategória

Hoľváth Mihály téľ
Mátyás tér
Harminckettesek tere



KáIvériatét
Losonci tér
Rezső tér
Teleki tér
Golgota tér
Molnĺáľ Ferenc tér
Tbiliszi tér

5. közteľiileti kategória

V al amenny í az I - 4' kate gőriáb a nęm tarto ző ktj zteľĹil et

2. Főváľosi Onkormá nyzat tulaj donában lévő kiizterĺĺletek:

Käzutak:
Baross utca (Baross utca - Rigó utca saľok, Haľminckettesek tere - Horváth Mihály tér,
Horváth Mihály tét -Kźivénatér,Ká|vátiatér-orczy tér,KáIvin tér-József kĺt.)
Fiumei út (Baľoss tér - orczy tér)
Hungaľia kľt. (páľos oldal' Salgótaľjráni út-Kerepesi út)
József kĺt. (Blaha Lujzatéľ - Üllői úĐ
Kerepesi út (vasúti felüljĺáľó - Hungaĺia krt.)
Kőbányai tlt(orczy tér - Könyves K. kľt.)
Ktinyves Kálmán KÍt. (Üllői út - Salgótaľj aritltg
Múzeum krt. (paros oldal, Rakóczi út - Kálvin tér)
orczy út (Nagyváradtét - Orczy tér)
Rákóczi Íú (pláľatlan oldal, Múzeum krt. - Baľoss tér)
Ülloĺ rĺt (Kálvin tér-Nagyvaľadtér - Könyves Kálmán kľt.)

Ktizteľek:
Baĺoss tér II. Janos Pá|pápatér Ludovika téľ Rókus tér
Blaha Lljzatér Rfüóczi téľ Nagyvráľad tér

3. Turisztikailag kiemelt ktizteľület:
Palotanegyed: József krt. - Rákóczi út _ Múzeum kľt. - Üllői iLt á|ta| hatarolt teľület
Rákóczi út - József kľt. - Ülloĺ ilt - Orczv út _ Fiumei út által hataľolt teľĹilet



2. melléklet a ..../20l5. (....,.) szúmú rendelethez

oÍĺľÁnr, ĺzĺr
Köaerĺilęt-hasnĺáIati dijaktáb|ázata Az alábbi diiak nettó osszegek (a díjak az A-fą nélkül értendők)

sorszám kö zteľület-ha szná|at c éIj a 1. kat. 2.kat. 3. kat. 4.kat. 5. kat.

l. kereskędelľ és szolgáltató tevékenységek:

l.a. pavilon (Ft/mŻ/hő) 4 s38 3 524 2269
l.b. árusító aszta|, áI|váĺy (Ft/m2/hő) tiltott

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

l.d. fenyőfa árusítás (F tl mZ/nap) 764 633 502

1.e. idény jellegű asztali áľusítás

maximum 20 nap (Ft/m2ĺnap)
764 633 502

1.f. mozgó árus 1 m2-rel (Ft/hó) 6 306 s 040 3',786

l.g. sportpályánál magáľusítás ( FtlmZ lhó) nincs pálya 3 437

l.h. vendéglátó terasz (FÍ'/m2lho) fószezon* 3 )53 3 325 2 546 2 078 I 870

vendéglátó terasz (Ft/m2lhó) elő-,

utószezonx x 2 909 2 078 1 491 | 247 I 039

vendéglátó terasz (Ft| m2lhó) szezonon
kívülł,{,',

291 208 149 125 t04

|.i, a2004. évi II. törvénv hatáIva alá nem tartozó alkotások
forsatások ęsetén

1200 950 819

1j. reklám célú rendezv ény (F tl m2 / nap) | 266 764 633

l.k. Mobil árusító auto (Ft/n2/hó) 4 s38 3 s24 2269
l.l ťagylalt, jégkrém árusítás (Ft/m, /hó) 2019 t5t7 1008

1.m.
szórólap osztás, emberi reklámhoľdozó
(Fťnap/fő)

312

l.n.

Gyulai Pál utcában a Rókóczi út és a Stáhly
utca kozötti szakąszon, a Blótłry ottó utcą
és a Vajda Péter utca tąlálkozásánál levő
szakaszon az onkormányząt óltql
üz emelt et ett t erm el ői j ellegiÍ piac
(Ft/m2/nap)

600

2' épitési, szeręlési munkák a beruházás elsĺĺ 12 hónapjáig

2.a. építési munkatęrület, á||vány ozás
építőany agtárolás (Ft/m2lnap)

420 400 250

2.b. épĺtési konténer (Fťdb/nap) 3300 3000 f500
2.c. építési reklámháló (F tl m, /hő) 825 655 500

3. építési, szerelési munkák abęruházźls megkezdését követő 72 hónap után, az élet- és balesetveszély e|hárítása a
statikus áIta| igazo|t szükséges időtartam után

3.a. építési munkaterület, á|Ivány ozźs
ép ítőany ag tárolás (Ft/m2lnap)

620 s80 36s

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

3.c. építési reklámháló (F tl m, /ho) 1250 1000 750



4. reklámhordozók

4.a. óriásplakátok (Ft/db/hó) 25201 22692 20183

4.b. hirdetőtábla, cégfáb|a, reklámtábla,
megállító tábla, transzp arens, zászlo
guľuló kiľakat (Ft/m2lhó)

3 153 2 521 l 888

4.c- hiĺdetőoszlop (Ft/db./hó)

2m2 a|aĺt 6 306 4 s38 3 022

zmz fülott tt 346 10080 8 826

világító 12 601 10 080 9 077

4.d. árubemutató (Fť m,/hó) 3 786 f 52r 2 019

4.e. napeľnyő (Ft/m./ho) 819 764 601

4.f. koztéri óľa ľeklámmal 3 786 f 521 2 521

4.g. zászIo (ft/db/hó)

Nf ívméręta]lalí 6306 6306 6306 4s38 3022

N2 ivmérętfe|ętt 11346 t1346 11346 10080 8826

5. kulturális rendezvények

5.a. Ideiglenes szinpad, e gy éb

rendezvény,egyéb elkerített terület

@t/rĺŕlĺap)

3t'7 251 186

5.b.
karitatív rendezvény, közérdekű
szolsáltatás

díjmentes

5.c. mutatványo S (F tl m" / nap) s02 251 131

s.d. táj éko ńato asztal, in stal l äciő (F tl m' l nap) 2 019 I 517 I 008

5.ę. utcazenélés (Ft/nap) 0 0 0

6. Ideiglenes építmények elhelyezése, egyszeri megváltási
díj

6. a. előlépcsők, rámpák 10 évre (Ft/m2l|Dév) 189 008 189 008 t8'7 9t7

6.b. egyéb épület szerkęzętęk e gyedi elbírálás a|apjáĺ

1 . hatősági jelzéssęl nęm rendelkező jáľművek tárolása 30

napon tul maximum l hónapig (Ft/db)
30 241 25 201 25 201

8. Közterület komplex üzęmeItętése' hasznosítása

(rt/m2/ev)
egyedi elbírálás a|apjźn

9. egyéb egyedi ęlbírálás a|apján

*A főszezonjúnius l-től auguszľus 3l-ig tart.
**Az e1ő-, utószezon április l-től május 31-ig és szeptember -tol októbeľ 3 1-ís tart.
***A szezonon kívüli időszak november l-től március 31-is taľt.



INDOKOLAS

Részletes indokolás

A rendelet módosítása vált szfüségessé a turisztikailag kiemelt teľületek bővítése, és a20|4.
augusztus 27-iképviselő-testületi ülésen létľehozott őstermelői piac megnyitása miatt.

1. és 3.$-hoz

Új termelői piac megnyitása miatt szükségessé vált a módosítás.

2.$-hoz
A tuľisztikailag kiemelt övezetek létręhozására a mozgőképről sző|ő 2004. évi II. torvéĺy 37 .

$ (4) bekezdése ad fe|hata|mazást a helyi <lnkormányzat tészére, az Önkormányzat éve ezęn
lehetőséggel, tovább bővíti a turisztikailag kiemelt ĺivezetek korét.

4. $-hoz
Jog1echnikai ľendelkezéseket tarta|maz.



Hatásvizsgálat

A rendelettewezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 17. $ (1) bekezdése előíľja az e|őzetes hatásvizsgáIatot: ,,A jogszabáIy
előkészítője a jogszabáIy feltételezett hatásaíhoz ígazodő részletességiĺ előzetes
hatásvizsgá|at e|végzésével felméri a szabá|yozás vźrhatő ktjvetkezményeit. Az e|őzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány áIta| előteľjesztendő töľvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormáný, önkormányzati rendelet esetén a helyi onkormányzat
képviselő-testiiletét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az źitaIa
meghatározott esetben a közjogi szeryezetszabáIyoző eszkoz elkészítője előzetes
hatásvizs gál atot v é gez.,,

A hatásvizsgálat során a (2)bekezdésben meghatátozottakat kell vizsgálni.

1. Taľsadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának alapvető célja,
hogy az önkormányzat a magasabb szintű jogszabá|yokkal összhangban szabá|yozza a
kcizterĹiletek hasznźt|atának ľendjét. Bevételncjvelő hatásként jelentkezik az ovezeti átsorolás,
melyet Józsefuaros többi részének fejlesztésére tud fordítani az onkormányzat.

2, Kömyezeti és egészségi kĺjvetkezményei: Nem ľeleváns.

3. Adminisáľatív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns.

4. A jogszabály megalkotásának szĹikségessége, a jogalkotás elmaradásának váľható
következményei: A kerületi fejlesztések megvalósulása indokolják a ľendelet módosítását, a
módosítás elmaradásának jogszabályi következménye nincs.

5. A jogszabály alkalmazásźůloz sziikséges személyi, szeruezeti, targyi és pénzügyi
feltételek: Nem igényel tĺibblet feltételt.
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