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Budapest J őzsefv árosi Onko rmányzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testü|et!

I. Tényállás és diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Józsefuáľosi onkormányzattulajdonában lévő közterületek haszná|atáről és használatának rendjéről

sző|ő I8lf0I3. (I\ĺ.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) ľészletesen szabá|yozza az

ön korm ányzat tu laj donáb an ál l ó közteriiletek haszná|atának szab á|y ait.

A Rendelet eddig nem taľta|mazott a vendéglátó üzletek kitelepüléseivel kapcso|atos koľlátozásokat,
ugyanakkor ezek bevęzetése sziikséges a lakóépületekben élők nyugalmának biĺosítása érdekében.

Ezehe tekintettel az a|ábbi módosítási javaslatot terjesztem a Képviselő- testület elé:

A vendéglátó üzletek kitelepülésekoľ kozterĺileten zene szolgáltatása, illetve TV' projektor kihelyezése
tilos, a nemzetkozi sportesemények (külonösen VB, EB, olimpia) idótartamának kivételével. A
kiszolgálás közterületen legfeljebb 23 őra 30 peľcig végezheto, a vendéglátó egységek kitelepüléseit a
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontja:f0I5. március 19' . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľosi tnkoľmányzat tulajdonában lévő kłizteľületek használatáľól és

használatának rendiéľől szóIó t8l2013. (N.24.) tinkoľmányzati ľendelet módosítására

A napiľendet nyílt tilésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattĺibbség

sztikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi tr

Határ ozati iav as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|őterjesztés

megfárgya|ásźń.



vendégeknek24,00 óráig el kell hagyniuk. Amennyiben a vendéglátó egység nyiwa tartási ideje nem

eri eIizą'O0 órát, úgy a vendégekněk a vendéglátó egység zártsakor a kitelepülést el kell hagyniuk.

A nemzetközi spoľtesemények időtartamźra a vendéglátó üzletek tulajdonosai külon kérelem és

közterület-h aszná|ati hozzájáru|ás alapján projektot illetve TV-t kihelyezhetnek, legfeljebb az

esemény időtartamtra' metýen a 2. sżámű melléklet szerinti díjtételt kęl| fizetniük, azza|, hogy a

napemyo kihelyezéséľt külön díjat kell ťlzetniük.
A feniiekre tekintettel javaslom a Ręndelet 2. mellékletének 4.b. pontjában rogzitett közterület

használat célj át ki egés zíteni a TV, pľoj ektor kategóriával.

A nemzetkö"i ,po,t"."11lény fogalmái a Rendel ét érte|mezó rendelkezésęi közé javaslom felttintetni,

az a|ábbi megfogalmazással: áz a sportesemény, amelyen a Nemzetközi olimpiai Bizottság, a

Nemzetközi Páralimpiai Bizottság, egy nemzetközi szovetség, egy jelentős spoltesemény szervező az

iľányító testület, vagy az je|oli ki a sportesemény technikai tisztségviselőit.''

A vendéglátó ĺizletek kitelepülésein, a vendéglátó üzletek tulajdonosai kötelesek jól látható helyen

tájékoďatźst nyújtani a közterületi kiszolgálás időszakáról, idótaľtamáról.

Az onkorm źnyzat által véghezvitt és támogatott beruházások jelentósen növelik Józsefuáros

megítélését, iaiĺt1au városképřt, ezéľt javaslom a kerületb en az ovezeti kategóľiák megszüntetését, és

"nn-"k 
m"gfólelóin a dijtáb|ázat móáosítását is. A díjtáb|ázat mődosítása kapcsan kikeľĺilnek a

táb|ázatből az ot övezęti kategóriának megfelelő díjak, és egy díjtétel marad minden egyes közterület-

használati célnál. Javaslom minden köztertilet.h aszná|ati célhoz a jelenlegi f . kategőriź$ú díjtételt

alkalmazni.

Aje|enlegi szabá|yozás szerint a vendéglátó teraszok esetén a díjtétel ajelenlegi szabá|yozás szerintaz

alábuiat šzeľint aiakul: főszezon (únius 01.augusztus31.), elő-és utőszezoĺ (április 01-május 31') és

szezononkívüli időszak (novembei 01-március 31.)' A díjtételek a szezonok esetében eltéľóek'

Az elmúlt évek tapasá a|ata, hogy a belváľos lakossága a nyäri időszak alatt vidékľe me8Y' nyara|ását

tölti, és ,,kiĺiľeseđik'' a váľos, 
-ĺsy u főszezonban a vendéglátó egységek nem tudják kitermelni a

közteľtilet-hasznźiati dijat, ezért á vendéglátó egységek fő bevétele az ápľilis-június és a szeptember-

október hónapban keletkezik. Erre tekintettel javaslom az eđdigi háľom idoszak megszüntetését, és

helyette 
"gy 

ś,",on időszak bevezetését május 01. napjatól októbeľ 3I. napjźĺigteľjedő idotartamra A
szezonon kívüli időszak pedig november 01. napjától április 30' napjáig tartana'Tekintettel aľra, hogy

a piaci alapú béľbeadás ósetéń 5-10 eurónak megfelelő forint összeg a kitelepülés díja, ezért javaslom

a jelenlegi fószezon díjat a módosítás során figye|men kívül hagyni, és a piaci a|aphoz jobban

illeszkedđ, a jetenlegi elő.és utószezon díjat figyelemme| azövezetek megszűnéséľe.

Az övezetek megszĺintetésével kapcsolatban a Rendeletnek az eľre utaló jogszabályhelyeit is

módosítani szükséges.

A ďijtáb|ázatfentiek mellett egy újabb kategóriával való kiegészitésétjavaslom, mégpedig az,,egyéb

téľbňtorként kezelhető ľeklámběrendezés, amely a közteľiileten állva a térľészletet jelentős mértékben

befolyásolják''. A keľtiletben egyre több helyen figyelhető megJ nem ľendezvények idejére kihelyezett

rettemfelđlet, mely a térrészřětet jelentősěbb mJľtékben befolyásolják (például komplex feliľatok

elhelyezése a közterületen).

A Rendelet eddig nem ľendelkezett a közterület-hasznźl|ati dijtartozások rendezésére vonatkozó

szabályokról. Javaslat éľtelmében a Rendelet egy új, 23lA. $.a| egésztilne ki:

Annak a közterület-használónak a kérelméľe, akinek bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó összegu, |ejźlrt

határidejrĺ közterület-haszná|ati díj tartozása van) a Bizottság rész|etfizetést engedélyezhet. A

rész|etťizetési megállapodás legfeljébb f4 hónapra szőĺhat, azza| a feltétellel' hogy amennyiben a

kozterület-haszntiő egymást ki'vetó három havi iészlet megf,lzetésével késedelembe esik, tigy a teljes

közteľtilet-h aszná|ati díj egy ös szegben esedékessé vál ik.



A Rendelet 8. $-ában került szabá|yozásra, hogy milyen esetekben nem adható közteľület-haszná|ati
hozzájźru|ás. Ezen szakasz 11. pontját, a fentiekkel összhangban a következők szerint javaslom

módosítani:

Nem adható közterĺilet.haszná|ati hozzájáru|ás, ha a hozzźĄáru|ást kérőnek közterület-hasznźiati
díjtartozźsa van vagy a rész|ętťlzetési megállapodás megkcitése esetén egymást követő három havi
részlet megfizetésével késedelembe esik.

A Rendelet 14. $ (3) bekezdése azaIábbiak szerint módosul:

A kozterĹilet-használati hozzźtjáĺu|ást vissza kell vonni, akinek három hónapot meghaladó köĺerület-
haszná|ati dijtartozźsa v an.

Ezen szabá|yozás cé|ja az, hogy a rész|ętflzetési megállapodásban foglaltakat a kérelmezők betaľtsák.

A köaerület-használati díj a je|en szabáIyozás szerint (18. $ (1.3) bekezdések) egy összegben

esedékes, a taľtós haszná|at esetén jogosult a Bizottság a díjfizetési ĺitemezés módosításáľa
méltányosságból. A gazdasági köľülmények azonban nem indoko|ják a méltányosság fenntartását,

ezéľt javaslom, hogy amennyiben kéľelemre kéri az tigyfél havi, negyedéves vagy félévente esedékes

díjfizetést, aBizottságdöntsön a díjfizetési ütemezés megadásáról' Ez bevételkiesést nem eredményez,
azonban a fizetési haj landóságľa ösztontő lehet.

il. A beterjesztés indoka

A rendelet módosításról a Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény

42. s 1. pontja a|apján a Képviselő-testtilet döntése szükséges.

ilI. A döntés célja' pénziigyi hatása

A döntés célja, hogy a Rendelet módosítással a vendéglátó egységek és a lakosság harmonikus

együttélése biztosított legyen, illetve aZ egy övezeti kategóriák bevezetésével a felújított és ajövőben
felúj ítandó közterületek közötti kategória kÍilönbséget megszüntessük.

A döntésnek pénzügyi hatása van' A közteľiilet-hasznéůatbő| szilrmaző bevéte| 2014. évben

172.047.o0O Ft volt' A rendelet módosításáva| azon kozterület-haszná|ők, akik eddig 3.,4.,5' övezeti

kategóriába tartoztak, kevesebb hasznä|ati dijat fizettek az onkoľmányzat részére. A 2014. évi bevétel

hozzźtvető|ęg 80%o-a a 3.,4',5. övezeti kategóriákba eso közteľületek haszná|attlbő| szźrmazik,
tekintettel arra,hogy a rendelet 1. melléklete szeľint jelenleg csak 8 köĺerület szerepel azI. és2 '
ovezeti kategóriákban' A kozteľiilet-haszná|ati bevételt azonban nagyménékben befolyásolja, hogy

adott évben mennyi kérelem érkezik, milyen időszakra vonatkozik és mekkora területľe, a lakosság
jogkoveto magatartása' és a Bizottság díjmentességi jogkörét is firyelembe kell venni. Ezek a|apján

előre progno sztiztůhatő pontos adatot a bevétel növelésére nem lehet mondani.

Bevétel kiesés abból származik,hogy az I. ovezeti kategóľia megszűnéséve| ahozzá kapcsolódó díjak
csokkennek, mivel azonbaĺ csak két közteľület (Szabó Ervin tér, Baľoss utca Kálvin téľ és Szabó

Ervin tér közötti szakasza) szerepel ebben a kategóriában, az ebből származő bevéte| kiesés elenyésző

az e|őzőekben ismertetett bevétel növekedéshez képest'

Általánosságban elmondható, hogy a rendelet módosítása bevétel növekedést fog eredményezni, a2.
ovezeti kategóriás díjak és a 3',4',5. övezeti kategóriás díjak viszonyításával összességében

nagyságrend i(eg 20 -3 0%-o s bevétel növekedés váľható.



Iv. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

A Képviselő-testĺ'ilet döntése a Mĺjtv. 42, 5 1. pontján alapul.

Fentiek a|apjźnkéľem az e|őterjesnés mellékletétképezó onkoľmányzati rendelet elfogadását.

Budapest, 2015 ' mźlrcius 1 1.

^\ĺ,,ą
dľ. Kocsis Máté l

polgáľmesteľ

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada.Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

ťĺilj,,^ÁL{= [ú,/ł^
dr. Kovács Ga$ľiella

a|jegyzó



Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľos onkoľmányzat
Képviselő-testĺiletének

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

a Jőlzsefvárosi onkoľm ányzat tulajdonában lévő kiizteľületek használatáľól és használatának
rendj éľől szĺóló 1 8/20 13. (Iv. 24.) ti nkoľm ány zati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő.testiilete az A|aptörvény 32.

cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a mozgőképeről sző|ő 2004. évi II.
törvény 37. s (4) bekezdésében kapott felhata|mazás alapján, a Magyaroľszághe|yi önkoľmányzatairól
sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. $ (5) bekezdés 2. pontjźban megllatátrozoľt feladatkörében

e|jźľva a következőket rendeli el: :

l.s A Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában lévő közterületek haszná|atźtrő| és használatának

ľ"ňo3e.ol sző|ő 18l2O13. (IV. 24.) önkormźnyzatirendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2.$-a aza|á"ŕbi

7. és 8. ponttal egészül ki:

[2.$ E rendelet alkalmazásában:]

,,7 . turisztikailag kiemelt köZteľiileť Józsefuároskőzigazgatási teriilete''

,,8. Nemzetközi spoľtesemény: az a spoľtesemény, amelyen a Nemzetközi olimpiai Bizottság, a

Nemzetközi Paraolimpiai Bizottság, egy nemzetközi szövetség, egy jelentős sportesemény szervező az

fuźnyitő testĹilet, vagy az je|öli ki a spoľtesemény technikai tisztségviselőit.''

2.$ A Rendelet 8. $ 11. pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

[8. $ Nem adható köaerület-h aszntúati Ílozz{i'áru|ás]

.11. ha a hozzźĄárulást kérőnek köZterület-hasznźůati díjtartozása van vary a rész|etfizetési

megállapodźsbanrögzitettrészleteket hiáľom hónapot meghaladóan nem fizeti.''

3.$ A Rendelet 8. $ 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[8. $ Nem adható közteľület-h asznźiati hozzájáru|ás:]

,,I2. árusítő asztal elhelyezésére, kivéve a következő ünnepek előtti maximum 20 napos alkalmi
ĺáľusítást, vagy a sportpályáknál töľténő árusítást:

a) kaľácsony - szilveszter,
b) nőnap,
c) húsvét,
d) március 15-i ünnepség,
e) halottak napja,
Í) anyźtknapja;,,

4.$ A Rendelet 9. $-a a következő (5)-(7) bekezdésekkel egésziil ki:

,,(5) A vendéglátó üzletek kitelepülésekor közerületen zene szo|gáitatás' valamint - a (6) bekezdésben

foglaltak kivételével - TV, projektor kihelyezése tilos. A kiszolgálás közterületen legfeljebb 23 őra 30

peicig végezhető, a vendéglátó egységek kitelepüléseit a vendégeknek 24.00 óráig el kell hagyniuk.

Amennyiben a vendéglátó egység nyiwa taľtrási ideje nem éri ę| a 24.00 őtát, úgy a vendégeknek a

vendéglátó egység zárźsakor a kitelepĺilést el kell hagyniuk.



(6) A vendéglátó üzletek tu|ajdonosai külön kérelem és köĺerĹilet.hasznźiati hozzź!áru|ás alapján
projektoľt illetve TV-t kihelyezhetnek nemzetközi spoľtľendezvények idejéľe, legfeljebb az esemény
időtartamźra, melyéľt a 2. mel|éklet szeľinti díjtételt kell fizetni. A napemyő kihelyezésért minden
esetben külön díjat kell fizetni.

(7) A vendég|átő ĺiz|etek kitelepülésein, a vendéglátó üzletek tulajdonosai kötelesek jól látható helyen
tźĄékoztatźst nýj tan i a közterĹileti ki szo l gálás lej áľtának idej érő l.''

5.$ A Rendelet 14.$ (3) bekezdés a) pontjának helyébe a következő ľendelkezés lép:

(Aközerület-haszná|atihozzájźtra|źlstvisszakellvonni:)

,,akinek három hónapot meghaladó kĺjzteriilet-haszná|ati díjtartozása van és azt irźsbe|i felszólíĺás
ellenére nyolc napon belül nem ťlzetimeg.,,

6.$ A Rendelet 18. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Taľtós (legalább hat hónapot meghaladó) közteľület-haszná|at esetén a Bizottság a jogosult kérelmére

havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű dijfizetést megállapíthat, melyet a

közteľiilet-h asznźůati hozzáýźm|źlsban rögzíteni kell.''

7.$ A Rende|etf3. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,23.$ A 2. melléklet szerinti közterület használati díjakat az Onkormányzat minden év ápľilis 15-ig

felülvizsgálja.''

8.$ A Rendelet a következő 23/A. $-al egészĹi| ki:

,,Annak a közteľület-használónak a kérelmére, akinek bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó összegíĺ, |ejźĺt
hataľidejiĺ közterĹilet-hasnláůati dij tartozźsa van) a Bizsttság részletfizetési megállapodást kötését

hagyhatja jóvä. A rész|etfizetési megállapodás legfeljebb 24 hőnapra sző|hat.',

9.s (1) A Rendelet 2. melléklete helýbe e rendelet 1. melléklete lép.

10. $ HatályźÍveszti a Rendelet 3.$-ą 18. $ (3) bekezdése és 1. melléklete.

11.s (1) E rendelet 2015.mátrcius 20. napján lép hatalyba.

(2) E rendelet ahatáiyba lépést követő napon haÍá|yźń veszti.

(3) E rendeletet ahatźiybalépése előtt benyujtott, de még el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester



l. melléklet a ..../....20I5' (......) önkormányzati rendelethez

nÍľľÁľr,Áza.ľ

Közteľiilet-hasznźiati dijaktźlů,|źnataÁz alóbbi dfraknettó osszegek b dťak az AÍa néIktil
értendők)

sorszam közterü let-h aszná|at cé|ja díjak

1. kereskedelmi és szolgáItató tevékenységek:

l.a. pavilon (Ft/mZĺhő) 4 s38

t.b. árusító aszta|, á||v ány (F tl m2 lhćt) tiltott

1.c. árusító automata (Ft/db./hó) 3 786

r.d. fenyőfa áru s ítás (F tl m2 / nap) 764

l.e. idény jel|egu aszta|i árusítas
maximum 20 nap (Ftlm2lnap)

764

1.f. mozgő árus 1 m2-rel (Ft/ľtó) 6 306

l.e. spoľtpályánál magárusítás( Fťm2lhó) 3 437

r.h.
vendéglátó terasz (F tl m2 lhő) e|ő-,
szezon*

2 078

vendéglátó terasz (Ftlmzlhő) szezonon
kíviil**

208

I.i. a2004. évi II. töľvény hatźiyaa|ánemtartoző
a|kotások foľsatások esetén

1200

1j. reklám célú rendezv ény (F tl mf / nap) r 266

1.k. Mobil árusító autő (Ft/m2/hó) 4 538

1.1 fagy|a|t, jégkrém árusít,á s (Ft/m, / hó) 2019

1.m.
szóľólap osztás, embeľi reklámhordozó
(Ft/nap/fó)

3r2

l.n.

Gyulai Pál utcában a Rákóczi út és a
Stáhly utca közötti szakaszon, a Bláthy
ottó utca és a Vajda Péteľ utca
tal;á|kozásánźů |év o szakaszon az
Önkoľmány zat źita| iizemeltetett
teľmelői i elleeÍi piac (Ftl rlÝ / nap\

600

2. épitési, szerelési munkák aberuhtaás e|ső |2 hónapjáig

2.a. építé si munkaterüle t, źillu źny ozás
épitó any ag táro lás (F tl n. / nap)

420

f.b. építési konténer (Ft/db/nap) 3300

2.c. ép ítési ľeklámháló (F tl Íŕ /hő) 825

3. építési, szerelési munkák aberuhánás megkezdését követő I2hőnaputźtn,az élet- és

balesetveszé|v e|háritásaa statikus źitalisazo|t szükséges időtaľtam utĺán

3.a. ép ítési munkaterĹi le t, źi|u ány ozás
építőaĺy ag tárolás (F tl m" / nap)

620

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

3.c. építési ľeklámháló (Ft/ mf /hő) 1250



4. reklámhordozók

4.a. óriásplakátok (Ft/db/hó) 2520r

4.b. hirdetőtábla, cégfźtb|a, reklámtábla,
me gáll íto táb|a, tr aĺszpaľens' zász|ő
guruló kirakat, W, projektor (Ft/m"lhő)

3 r53

4.c

egléb térbútorként kezelhető
rekl'dm'be.ren'ĺl'ezés, nm,ely a kozteriileten
állva a térrészletet jelentős mértékben
b e fo Iv as o l i ák (Ft/m" /nap )

317

4.d. hirdetőoszlop (Ft/db./hó)

2 rĺŕ a|atl 6 306

2 m2 ftilott tl 346

vĹ|źryítő rf 601

4.e- árubemutató (Ft/ m. /hó) 3 786

4.f. napeľnyő (Ft/nť/hő) 8r9
4.8. köztéri óra ľeklĺĺmmal 3 786

4.h. zász|ő (ft/db/hó)

N2 ivméret a|att 6306

N2 ivméretfelett t1346

5. kulfurális rendezvények

5.a. Ideiglenes szinpad, egy éb
rendezvény'egyéb elkeľített terület
Gtlm lnap\

317

5.b.
karitativ r endezv ény' közérdekiĺ
szoleáltatás

díjmentes

5.c. mutatványos (Ft/m,/nap) 502

5.d.
tź$ékoztatő aszta|, in stal lác ió
(Ft/m'lnap\ 2 019

5.e. utcazenélés (Fťnap) 0

6. Ideiglenes építmények elhelyezés e, egy szeri
mewáltási díi

6. a.
előlépcsők, rźmpźlk 10 évre
(Ft/m2lIüév) 189 008

6.b. egyéb épület szerkezetek egyedi elbírálás a|apján

7 . hatősági jelzé ssel nem ľendelke ző j álrmuv ek
táro1lé.sa 30 napon tul maximum 1 hónapig (Ft/db)

30 241

8. Közteľület komplex üzemeltetése, hasznosítása
Gt]mf /év\

egyedi elbÍrálás alapj án

9, eg,éb egyedi elbíľálás a|apjźn

*A szezon máius 1-től októbeľ 3l-is taft.
t*A szezonon kívtili időszak november l-től április 3O-ig'tart.



INDoKoLÁS

Általános indokolás

A döntés célja, hogy a Rendelet módosítással a vendégléltő egységek és a lakosság harmonikus

egytittélése bizosított legyen, illetve az egy övezeti kategóľiák bevezetésével a felújított és ajövőben
felújítandó k<jzterületek közötti kategória kĺilönbséget megsziintesstik.

Részletes indokoIás

1.$-hoz

Az ovezeti kategóriák megszüntetésével indokolatlanná válik az 1. melléklet fenntartása, így a Filmtv.
szerinti turisztikailag kiemelt ovezet teľületének szabá|yozása az értelmező rendelkezések keretén

belül keľül szabá|y ozásra.
Az értelmezo rendelkezések további bovítése szükséges anemzetkőzi sportesemények fogalmával.

Az ovezeti kategóriák megszüntetésével a 2. mellékeltben lévő díjtźLb|źLzatban is a kategóriák töľlése

szükséges, és egy díj marad minden egyes közteľület-használati célnál.

2., 5 ., 6 ., 8. $-hoz

A Rendelet eddig nem rendelkezett a közterület-hasznźiati dijtartozások rendezésére vonatkozó

szabályokról. A ľende|et ezirányű módosítása a díjfizetési hajlandóság ösztönzését cé|ozza, ezáúta| az

Önkormány zat tobb bevételhez j uthat hozzá.
4.$-hoz

A vendéglátó egységek kitelepüléseivel érintett lakosság igényeinek figyelembe vételével egészül kia
Rendelet 9. $-a (5)-(7) bekezdésekkel.

3.,7.$-hoz

Az ovezeti kategóriák megsztintetésével szükséges a Rendelet 8. $. 12' pontjának és 23. $.ának
módosítása' illetve a 3. $ hatályon kívül helyezése.

10.$-hoz
A Rendelet módosításáva| ahatályon kívül helyezendo szakaszokat tarÍa|mazza.

I l.$-hoz

Jogtechnikai rendelkezéseket tartalmaz'
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Hatásvĺzsgálat

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni' hogy a jogalkotásľól szóló 2010. évi CXXX.
töľvény 17' $ (1) bekezdése eloírja az elozetes hatásvizsgálatot: ',A 

jogszabźůy elókészítóje _ a
jogszaĹály feltetelezett hatásaihoz igazodő ľészletességű _ előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri

a szabä|yozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéró| a Kormány álta|

eloterjesztendo torvényjavaslat' illetve kormányrendelet esetén a Kormáný, önkormányzati rendelet

esetén a helyi önkormányzat képviselo.testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet

rigy, hogy az źita|a meghatärozott esetben a közjogi szewezetszabá|yoző eszköz elkészítője előzetes

hatásvizs gál atot v égez,,,

A h atásv i zs gál at s orán a (2) b ekezdé sben me gh atár o zottakat ke l l v i zs gáln i.

1' Táľsadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának alapvető cé|ja,hogy az

onkoľmányzat a magasabb szintiĺ jogszabályokkal osszhangban szabályozza a köĺerületek
haszná|atźnak ľendjét. Bevételnöveló hatásként jelentkezik az ovezetek megszüntetéséve| az eddigi 3.,

4', 5, ov ezeti kategóriákban k iadott köztęľület-h aszná|at.

2. Kömyezeti és egészségi kovetkezményei:Nem ľeleváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns'

4. A jogszabtiy megalkotásának sztikségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

kovetkezményei: A kerületi fejlesztések megvalósulása és a lakossági igények kielégítése indokolják a

rendelet módosítását, a módosítás elmaradásának jogszabályi következménye nincs.

5' A jogszabtt|y a|ka|mazásához szükséges személyi, szeĺĺezeti,tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt.

IJ



A Jó z s efv ór o s i onkor m dny z at t ul aj donáb an l év ő
kozterülete k használ atáról és használ atának

rendj éről szóló 1 8/2 0 1 3. (IV, 2 4.) onkormónyzati
rendelet

Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefvóľos
onkormányzat Képviselő-testületének .,./20 1 5.

( ) onkormányzatirendelete aJózsefvarosi
onkormányzat tulaj donób an lévő közteľületek
has zn ál at ór ól,ź s has znál at dnak r endj ér ő l s z ó l ó

szóló 1 8/2 0 I 3, (IV, 2 4.) önkormdnyzati rendelet
módosításáról

1.$ A Józsefuárosi onkormányzat tlilajdonźtban
lévő kozterületek haszná|atárő| és használatának
ľendjéről sző|ő 18/20|3. (IV. 24.) önkoľmányzati
rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) f.$-a az
alábbi 7. és 8. ponttal egészül ki:

[2.$ E rendelet a|kalmazásźtban:)

,,7. turisztikailag kiemelt kozterület: Józsefváros
koz igazgatós i területe
8. Nemzetközi sportesemény: az a sportesemény,
amelyen a Nemzetközi olimpiai Bizottság, a
NemzetĺĺÓzi Paralimpiai Bizottság, eg/
nemzetközi szövetség, egl jelentős sportesemény
szerlłező az irányĺtó testüĺet, vagy az jelali ki a
sp ortes emény te chnikai tis zt s é gv iS e l ő it.,,

8' $ Nem adható közterület-hasznźiati
hozzájźru\ás:
11. ha a hozzźýźru|ást kéľőnek közteľüIet-
haszná|ati đijtartozása v an

2.$ A Rendelet 8. $ l1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

t8.$ Nem adható közterület-használati
hozzájttru|źs:]

,,l1. ha a hozzájźrultst kérőnek közteľiilet-
haszná|ati dijtartozása Van vagy a ľészletfizetési
megállapodás megkötése esetén egymást követő
három havi részlet megfizetésével késedelembe
esik."

8.s Nem adható köztertilet-hasznáIati
hozzájáru|ás:
If. árusitó asztal elhelyezésére, egyik kozteľületi
övezeti kategóriában sem' kivéve a következő
ünnepek előtti maximum 20 napos alkalmi
aľusítást' vagy a sportpályáknál toľténő árusítást:

a) karácsony _ szilveszteľ,
b) nóĺap,
c/ húsvét,
d) mtrcius 15-i ünnepség,
e) halottaknapja,

fl anyźlk napja;

3.s A Rendelet 8. $ 12. pontja helyébe a
következő ľendelkezés lép:

t8.$ Nem adható közteriilet-haszná|atj
hozzájfuu|ás:]

-|f . árusító aszta| elhelyezéséľe, kivéve a
következő ünnepek előtti maximum 20 napos

alkalmi árusítást, vagy a spoľtpályáknál töľténő

árusítást:
a) karácsony - szilveszter,
b) nonap,
c) húsvét,
d) március 15-i ünnepség,
e) halottak napja,
f) anyák napja;''

4.s A Rendelet 9. $-a a következő (5)-(7)

bekezdésekkel egészül ki:

.. ő) A vendéplátó üzletek kitelepĺ;lésekor



kozterüIeten zene szolgóltatás, valamint - a (6)

bekezdésben foglaltak kivételével - TV, projektoľ
kihelyezése tilos' Á kiszolgálds közteľületen
legfeljebb 23 óra 30 percig végezhető, a
vendéglátó egységek kitelepüléseit a vendé gelcrtek

24.00 óráig el kell hagłniuk. Amennyiben a
vendéglótó egység nyitva tartasi ideje nem éri el
a 24,00 órát, úgy a vendégelĺľlek a vendéglátó
egység zárásakor a kitelepülést eI kell hagyniuk,

(6) A vendéglátó üzletek tulajdonosai külon
kéľelem és közterüIet-használati hozzdjárulás
alapján projektort illetve TV-t kihelyezhetnek
nemzetktzi sportrendemények idejére, melynek
legfeljebb az esemény időtartamóra, melyért a 2.

melléklet szerinti díjtételt kell fizetrli. A napernyő
kihelyezésért minden esetben kĺ;lan díjat kell
fizetni.

(7) A vendéglótó üzletek kitelepülésein, a
vendéglótó üzletek tulajdonosai kötelesek jól
lótható helyen tájékoztatást nyújtani a kozterületi
kis zoĺsólds l ei órtának ide i ér ő I.,,

1 4. $ ( 3 ) A kö zterül e t-hasznáIati ho zztlj tru|ást
vissza kell vonni
a) akinek hatvan napot meghaladó

kozterĹilet-haszná|atí ďíjtartoztsa van és azt
írásbeli felszólítás ellenéľe nyolc napon belül
nem fizeti meg;

5.s A Rendelet 14'$ (3) bekezdés a) pontjának
helyébe a következo rendelkezés lép:

(A ko zterü l et.hasznéiati hozzáj ár ulást v i s s za ke l l
vonni:)

,,a) akinek három hónapot meghaladó kĺjzteľület-
haszná|ati díjtartozása Van és azt írásbeli
felszólítás ellenére nyolc napon be|ül nem fizeti
meg.tt

18.$ (2) Taľtós (legalább 6 hónapot
meghaladó) közterület-haszntůat esetén a
Bizottság a jogosult kérelméľe
méltányosságbő| havonta, negyedévente
vagy félévente esedékes, egyenlő ĺisszegű
díjfizetést is megállapíthat, melyet a
közteľiilet-hasznáIati hozzźitln,iásbarl
ľöszíteni kell.

6.s A Rendelet 18. $ (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,Taľtós (legalább hat hónapot meghaladó)
közterület-hasznźúat esetén a Bizottság a jogosult
kérelméľę havonta, negyedévente vagy félévente
esedékes, egyenlő összegrĺ dijťlzetést
megállapíthat, me|yet a közterület-haszná|ati
hozzáj áru|źtsban rö gzíteni ke ll.''

f3.$ Az l. melléklet szerinti közterületek ovezeti
besoľolását' a f. me||éklet szeľinti közteľĺilet
haszná|atj díjakat az onkormányzat minden év
április 1 5-ig felü|vi zsgálja.

7.s A Rendelet 23.$-a helyébe a következo
rendelkezés lép:

,,23.s A 2. melléklet szerinti kozterület
használati díjakat az onkormányzat minden

év április } 5 -ig felalvizsgóĺj a'',
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8.$ A Rendelet a következő f3lA. $-al egészĺil ki:

,,23lA, $ Annak a közterület.használónak a

kéľelmére, akinek bruttó 250.000 Ft-ot
meghaladó összegű, leját határidejrí köĺeruleĺ
haszná|ati díj tartoztsa van' a Bizottság
részletfizetést engedélyezhet. A részletfizetési
megállapodás legfeljebb 24 hónapra kötheto
azza| a feltétellel' hogy amennyiben a közterület-
haszĺá|ő egymást kovető három havi részlet
megfizetésével késedelembe esik, úgy a teljes
közterĹilet-hasznźiati díj egy összegben
ęsędékessé válik.''

3.$ E rendelet hatá|ya a|á tartoző közterĺiletek
övezeti besorolását - I.,2.,3., 4.,5. közterületi
kategóriák jeloléssel az 1. melléklet
tartalmazza.

18. $ (3) Méltányolható köľülménynek
számít,hal'

a) a magánszemély vagy egyéni
vállalkozó kéľelmező háľom vagy annál több
gyermeket nevel;

b) a magánszemély vagy egyéni
váI|a|koző kérelmező havi jövedelme nem éľi
el az öľegségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb
összegének 400%-át;

ą a magtnszeméIy vagy egyéni
v á|Ia|ko ző kér e|mező rokkants ági nyu gdíj ban
ľészesül;

d) a magánszemély vagy egyéni
vállalkozó kérelmező egészségkárosodott
szeméIy, aki munkaképességét legalább
67oÁ-ban elvesztette;

e) a gazdasági társaságnak a kéľelmet
benyújtó mege\őző két tizleti évben méľleg
szeľinti eredménye negatív volt;

fl a civil szetvezet, egyhazí jogi
személy, ha a közterĺilet-használatot
alaptevékenységének vagy kozhasznu
tevékenységének e|Iźńása érdekében kéľi;

g)' az onkormĺányzatta| nem á1l fenn
kĺj zterĹil et- hasznáIati ďij tartozása,

10.S A Rendelet 3.$-a,
hatályon kívül helyezve.

18. (3) bekezdése
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