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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáros Onkoľm eoyzlt
Képviselő-testületének

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

a Józsefváľosĺ onkoľm ńnyzĺt tulnjdonĺíbon lóvő ktiztcrülctck hmznĺĺlntáľól ós használatának
ľendjéľől sző|ő t8/2013. Gv. 24.) tinkoľmányzati ľendelet módosításáľó|

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az A|aptörvény 3f.
cikk (2) bekezdésében kapott eľedeti jogalkotói hatáskĺjrében, a mozgőképről sző|ő f004, évi II'
törvény 37' s (4) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján, a Magyarországhe|yi önkormányzataiľól
sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. töľvény 23. $ (5) bekezdés f. pontjában meghatérozott feladatkörében
e|járva a következőket ľendeli ęl:

1.$ A Józsefuárosi Önkormányzat tu|ajdonában lévő közterületek haszná|attról és használatának
rendjérő| sző|ő I8lf0|3. (IV. 24.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2.$-a az alábbi
7. és 8. ponttal egészül ki:

[2.$ E ľendelet a|ka|mazásában:]

,,7. tuľisztikailag kiemelt közterület: Józsefuáľos kozigazgatási területe''

,,8. Nemzetközí spoľtesemény: az a sportesemény, amelyen a Nemzetktizi olimpiai Bizottság, a
Nemzetközi Paraolimpiai Bizottság, egy nemzetközi szövetség, egy jelentős spoľtesemény szeĺvezó az
irźnyitő testület' vagy az je|oli ki a spotesemény technikai tisztségviselőit.''

2.$ A Rendelet 8. $ 1 l. pontja helyébe a következo rendelkezés lép:

[8. $ Nem adható közteľtilet-h asznźiati hozzźýźlru|źs:]

-7I. ha a hozzájárulást kéľőnek köztertilet-hasznáiati dijtartozása van vagy a rész|etťlzetési
megállapodtsban rögzitett részleteket három hónapot meghaladóan nem ťlzeti',,

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

[8. $ Nem adható kĺjzterület-hasznźlati hozzájtlru|ás:]

,,I2. árusitő asztal elhelyezésére, kivéve a következő tinnepek ęlőtti maximum 20 napos alkalmi
áľusítást, va1y a spoľtpályáknál töľténő árusítást:
a) karácsony - szilveszter,
b) nőnap,
c) húsvét,
d) március 15-i ünnepség,
e) halottak napja,
f) anyák napja;''

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

,,(5) A vendéglátó ĺizleĹek kitelepülésekoľ koztęrületen zene szo|gá|tatás, valamint - a (6) bekezdésben
foglaltak kivételével - TV, projektor kihelyezése tilos' A kiszolgálás közteľületen legfeljebb f3 őra 30
percig végezhetó, a vendéglátó egységek kitelepĺiléseit a vendégeknek 24.00 óľáig el kell hagyniuk.
Amennyiben a vendéglátó egység nyitva Íartási ideje nem éri el a f4.00 őrát, úgy a vendégeknek a
vendéglátó egység zárásakor a kitelepülést el kęll hagyniuk.

ŕ-1"

:::"' . r' '. i ;
i--: . I i

:*



(6) A vendéglátó üzletek tulajdonosai külön kérelem és koĺerület-haszntiati hozzájáru|ás alapján
projektort illetve Tv-t kihelyezhetnek nemzetkozi sportrendezvények idejére, legfeljebb az esemény
időtartamára, melyért a 2. melléklet szeľinti díjtételt kell fizetni. A napeľnyő kihelyezésért minden
esetben külön díjat kell fizetni.

(7) A vendég|źltő uz|etek kitelepülésein, a vendéglátó Ĺizletek tulajdonosai kötelesek jól látható helyen
táj ékoztatást nýj tan i a közterületi ki szo l gál ás |ejártának i dej érő l .''

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

(A közterület-használati hozzź|áru|ást vissza kell vonni : )

,,akinek három hónapot megha|adó köĺęrület-haszntiati díjtartozása van és an. irásbe|i felszólítás
ellenéľe nyolc napon belül nem fizeti meg.''

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

,,Taľtós (legalább hat hónapot meghaladó) közterület-haszníilat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére
havonta, negyedévente vagy felévente esedékes, egyenlő összegtĺ díjfizetést megállapíthat'
amennyiben az esedékes díj 10.000 foľintndl magasabb. Ezt a tényt a köztertilet-haszná|ati
hozzáj áru|ttsban rö gzíteni kel l.''

7.$ A Rende|et23. $-a helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,23.$ A 2. melléklet szerinti közterület haszná|ati díjakat az Önkormányzatminden év április l5-ig
felülvizsgálja.''

8.$ A Rendelet a k<jvetkező 23lA, $.al egészül ki:

,,Annak a közteľület-haszná|őnak a kérelmére, akinek bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó összegu,Iejtrt
határidejű közterület-haszná|ati díj tartozása van) a Bizottság rész|etfizetési megállapodást kötését
hagyhatjajóvá. A rész|etfizetési megállapodás legfeljebb 24hőnaprasző|hat.,,

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

10. $ Hatályátvesztí a Rendelet 3.$-a' 18. $ (3) bekezdése és l. melléklęte.

11.$ (l) E rendelet f0|5, március 20. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépést kovető napon hatá|yát veszti'

(3) E rendeletet a hatálybalépése előtt benyújtott, de még el nem bírált kérelmekĺe is alkalmazni kell.

Danada.Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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I. melléklet a ..'./'.'' 2 0 1 5. ('.....) onkoľmónyzati ľende ĺethez

nÍĺľÁnr-Áz,ą.ľ

Köztertilet-haszná|ati dijaktáb|ázata Az alóbbi díjak nettó osszegek (a díjak az ÁÍa néIküI
értendők)

sorszam közterület.h aszná|at cé|i a díjak

[ . kereskedelmi és szo|gá|tató tevékenységek :

1.a. pavilon (Ft/mf/hő) 4 538

1.b. árusító aszta|, á||v źny (F tl m2 ĺhćl) tiltott

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

1.d. fenyőfa árusítás (F t! m2 l nap) 764

I.e. idény jellegu asńa|i áľusítás
maximum 20 nap (Ft/mflnap) 764

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

1.g. sportpályánál magáľusít źs( F tl mZlhő) 3 437

1.h.
vendéglátó tet asz (F t/ mf /hő) e|ó -'
szezon*

f 078

vendéglátó terasz (Ftlm2 /hő) Szezonon
kívtil**

208

I.i. af004. évi II' torvény hatá|ya alá nem tartozó
alkotások forgatások esetén

r200

1j. reklám célú rendezv ény (F tl m2 / nap) r 266

r.k. Mobil arusító autő (Ft/m2/hó) 4 538

t.l ťagy|a|t, jégkľém árusíta s (Ft/m' /hó) f019

l.m.
szórólap osztás, embeľi ľeklámhordozó
(Fťnap/fő) 312

l.n.

Gyulai Pál utcában a Rákóczi út és a
Stáhly utca közötti szakaszon, a B|áthy
ottó utca és a Vajda Péter utca
ta|źikozásźtnźi |év o szakaszon az
onkormány zat á|ta| üzeme ltetett
terme|ői iellestĺ oiac (Ftlm2 l nao\

600

2. építési, szerelési munkák aberuházás első 12 hónap ig

f.a. ép ítési mun katerti let, á||u ány ozás
épitő any ag táro | ás (F tl m, l nap)

4f0

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

2.c. építési reklámháló (Ft/m. /hő) 8f5
3. építési, szeľelési munkák aberuházás megkezdését követő |f hőnap után, az élet- és

balesetveszélv elhárítása a statikus á|ta|isazo|t sztikséses időtartam után

3.a. ép íté s i munkatertile t, á||u^źny ozás
ép ítőany ag táro l ás (F t/ m, / nap)

620

3.b. építési konténer (Fťdb./nap) s000

3.c. építési ľeklámháló (Ft/m'lhó) 1250

l, ,, I
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4. reklámhoľdozók

4.a. óriásplakátok (Ft/dbihó) 25201
4.b. hirdetőtábla, cégfźtb|a, reklámtábla'

me gál l ító táb|a, tr anszp arens' zász|ő
guruló kirakat, TY, projektor (Ft/m./hő)

3 153

4.c

e gyé b t éľ bútorként ke ze l hető
reklámbeľendezés, amely a közterilIeten
álĺva a térrészletet jelentős mértékben
b efolv ds oli ák (Ft/m, /nan)

317

4.d. hiľdetőoszlop (Ft/db.lhó)

f m" alatl 6 306

2 m, fülött tr 346

világító t2 60r
4.e. árubemutató (Fť m,/hó) 3 786
4.f. napemyő (Ft/m,lhő) 819

4.g. köĺéri óra reklámmal 3 786
4.h, zász|ő (ĺt/db/hó)

Nf ívméret alatĹ 6306

N2 ívméretfe|ett 11346

5' kulturális rendezvénvek

5.a. Idei glenes szinpad, egyéb
renden ény,egyéb elkerített tertilet
(FtJm'lnao\

317

s.b.
karitatív rendezvény' közérdekű
szolsáltatás

díjmentes

5.c. mutatványos (Ft/m,/nap) 50f

s.d.
táj ékoztatő aszta|, in stal | ác i ó
(Ft/m'lnap\ 2 019

5.e. utcazenélés (Ft/nap) 0

6. Ideiglenes építmények elhelyezés e, egyszeri
mesváltási díi

6. a.
előlépcsők, rámpétk 10 évre
Gt/m2ll0év) 189 008

6.b. egyéb épület szerkezetek egyedi elbíľálás a|api án

7.hatősźryi jelzéssel nem rendelkező jáľművek
tárolása 30 napon túl maximum l hónapig (Ft/db)

30 24r

8. Közteľtilet komplex üzemeltetése, hasznosítása
GtJm'lév\ egyedi elbírálás a|apján

9' egyéb egyedi elbírálás a|apjźn

*A szezon máius 1-től október 3l-is taľt.
**A szezonon kív{ili időszak november 1{ől áorilis 30- s.tart

8
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A Józsefvórosi onkormőnyzot tulojdonóban lévő
ktjzte r Ĺj l ete k h a s z n ó l ató ról é s h a sz n ó l ató n a k

re n dj é r ő l szól ó 1. 8/20 1. 3. ( lV. 24. ) ö n ko r m ó ny zati
rendelet

Budapest Fővóros Vlll. kertjlet Józsefvóros

o n korm ó nyzot Ké pvise l ő-testü leté ne k .../20 1 5.

( ) önkormónyzati rendelete a Józsefvórosi

o n kormó nyzat tu l aj d on ó bo n lévő közte rü l ete k

hasznólatóról és hasznólatőnak rendjéről szóIó

szóló 78/201.3. (lV,24.) önkormónyzati rendelet

módosítósóról

1.9 A Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában

|évő közterÜ|etek haszná|atáró| és haszná|atának

rendjérő| szó|ó I8l2oL3. (|V. 24.) onkormányzatĺ

rende|et (a továbbiakban: a Rende|et) f .5-a az

a|ábbĺ 7. és 8' pontta| egészü| ki:

[2.s E rende|et aIka|mazásában:]

,,7. t u ri szti ka i l o g ki e m e lt közte r ü l et: J ózsefv ó ros

közi g azg otósi te rü l ete

8. Nemzetközi sportesemény: az a sportesemény,

amelyen a Nemzetkijzi olimpiai Bizottsóg, o

N e m zetkijzi P o ro l i m pi a i Bizottsó g, e gy

n e m zetközi szövetsé g, e gy je l e ntős

sportesemény szervező az irőnyító testület, vagy

az jelöli ki o sportesemény technikai

tisztségviselőit,,,

8. 5 Nem adható közterĹilet-haszná|ati

hozzájáru|ás:

11-. ha ahozzájáru|ást kérőnek kĺjzteriilet-

haszná |ati díjtartozása van

2.$ A Rendelet 8. $ 11. pontja he|yébe a

következő rendeIkezés |ép:

[8'5 Nem adható közterü|et-haszná|ati

hozzájáru|ás:]

,,L1'. ha a hozzájáru|ást kérőnek közterü|et-

haszná|ati díjtartozása Van Vagy a rész|etfizetési

megá||a podásban rögzített részIeteket három

hónapot megha|adóan nem fizeti',,

3.s A Rende|et 8. 5 12. pontja he|yébe a

következő rendelkezés |ép:

[8.5 Nem adható közterü|et-használati



8.5 Nem adható közterület-haszná|ati

hozzájáru|ás:

12. árusító asztaI eIhelyezésére, egyĺk közterü|eti

ovezetĺ kategórĺában sem, kivéve a kĺjvetkező

ünnepek e|őtti maxĺmum 20 napos a|ka|mi

árusítást, Vagy a sportpá|yákná| történő

árusítást:

o/ karácsony - szi|veszter,

b) nőnap,

c/ húsvét,

d/ március 15-ĺ ünnepség,

e/ halottak napja,

f) anyák napja;

hozzájáruĺás:]

,,L2. árusító asztaI e|he|yezésére, kivéve o

következő Ünnepek e|őtti maximum 20 napos

aIkaImi árusítást, Vagy a sportpá|yákná| történő

árusítást:

a) karácsony - szĺ|veszter,

b) nőnap,

c) húsvét,

d) március 15-i i.innepség,

e) halottak napja,

f)anyák napja;,,

4.9 A Rende|et 9. $-a a következő (5)-(7)

bekezdésekkeI egésziiI ki:

,,(5) A vendéglőtó ijzletek kitelepülésekor

kijzterĹ)leten zene szolgőltotós, volamint - a (6)

bekezdésben foglaltak kivételével - TV, projektor

ki h e lye zése ti l os. A kiszol g ő l ós közte rü l ete n

legfeljebb 23 óro 30 percig végezhető, a

ve n dé g lótó e gysé ge k kite l e p ü lése it a

vendégeknek 24.00 óróig el kell hagyniuk.

Amennyiben a vendéglótó egység nyitva tortósi

ideje nem éri el o 24.00 órót, úgy a vendégeknek

a vendéglőtó egység zőrósakor o kitelepülést el

kellhagyniuk.

(6) A vendégldtó üzletek tulajdonosai külön

kérelem és közterület-hasznólati hozzőjőrulós

a l a pj ó n p r oj e kto rt i l l e tv e TV-t ki h e l y e zh etn e k

n e mzetközi s po rtre n dezvé nye k i d ej é re, me ly ne k

legfeljebb az esemény időtartamóra, melyért a 2.

melléklet szerinti díjtételt kellfizetni. A napernyő

kihelyezésért minden esetben külön díjat kell

fizetni.

(7) A vendéglótó tjzletek kitelepülésein, a

l0
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ve n d é g l ótó Íj z l ete k tu l aj d o n os a i köte l e s e k j ó l
lótható helyen tójékoztatóst nyújtani a

közte rü leti kiszol g ő l ós l ej ó rtó n a k i dejé ről.,

1-4.s (3) A közterĹ]let-haszná|ati hozzájáru|ást

vĺssza kelIvonni

o/ akinek hatvan napot megha|adó kozterü|et-

haszná|ati díjtartozása van és azt írásbeIi

fe|szó|ítás e||enére nyo|c napon be|ü| nem fizeti

meg;

5.5 A Rende|et 14.5 (3) bekezdés a) pontjának

he|yébe a kovetkező rendeIkezés |ép:

(A közte rü |et- h a szn á |atĺ hozzájár u|ást vissza ke l I

vonni:)

,,akinek három hónapot meghaladó közterület-

haszná|atidíjtanozása van és azt írásbeIi

fe|szó|ítás e||enére nyolc napon be|Ĺj| nem fizetĺ

meg."

1-8.5 (2)Tartós (|ega|ább 6 hónapot megha|adó)

közterÜ|et-haszná|at esetén a Bizottság a

jogosu|t kéreImére mé|tányosságból havonta,

negyedévente Vagy fé |éve nte esedékes, egye n ĺő

összegű díjfizetést is megá||apíthat, me|yet a

közte rü |et-h a szn á | ati hozzájáru|ásba n rögz íte n i

kell.

6.5 A Rende|et 1-8. 5 (2) bekezdése he|yébe a

következő rendeIkezés |ép:

,,Tartós (|ega|ább hat hónapot meghaIadó)

közterü|et-haszná|at esetén a Bizottság a

jogosu|t kéreImére havonta, negyedévente Vagy

fé|évente esedékes, egyen|ő összegű díjfizetést

megálIapíthat, amennyĺben az esedékes díj

10.000 forintná| magasabb. Ezt a tényt a

közte rü |et-ha sz ná latĺ hozzájáru|ásba n rögz íten i

kell."

23.5 Az ].. meIlék|et szerintĺ közterü|etek övezeti

besoro|ását, a 2. meIlék|et szerinti közterü|et

haszná|ati díjakat az Önkormányzat mĺnden év

ápri|ĺs 15-ĺg fe|Ü|vizsgá|ja.

7.s A Rendelet 23.s-a helyébe a következő

rendeIkezés |ép:

,,23.5 A 2. melléklet szerinti kozterület hasznólati

dĺjokat az onkormónyzot minden év őprilis 75-ig

felülvizsgóljo.,,

8.s A Rende|et a következő 23/A.5-a| egészÜ| kĺ:
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,,An na k a közter[] let-haszná|óna k a kéreI mére,

akĺnek bruttó 250.000 Ft-ot meghaIadó összegű,

Iejárt határidejű közterü|et-haszná|ati díj

tartozása Van, a Bizottság rész|etfizetési

megá||apodást kötését hagyhatja jóvá. A

részIetfizetési megá||apodás legfe|jebb 24

hónapra szó|hat',,

3.s E rendelet hatá|ya a|á tartozó kozterü|etek

civezeti besoro|ását - L.,2,,3., 4.,5. közterületi

kategóriák jelö|éssel _ az 1. melléklet

tartalmazza.

1-8. s (3) Mé|tányoIható körülménynek számít,

ha:

a) a magánszemély vagy egyéni vá||aIkozó

kérelmező három vagy anná|tobb gyermeket

nevel;

b) a magánszemély vagy egyéni vá||aIkozó

kéreImező havijövede|me nem éri e| az öregségi

nyugd íj m inden kori |egkisebb összegének 4oo%-

át;

c) a magánszemé|y vagy egyéni vá||aIkozó

kéreImező rokkantságĺ nyugdíjban részesÜ|;

d) a magánszemé|y vagy egyéni vá||aIkozó

kéreImező egészségkárosodott szemé|y, a ki

m u n ka ké pességét |ega lá bb 67 %-ban e|vesztette;

e) a gazdaságĺ társaságnak a kére|met

benyújtó mege|őző két üz|eti évben mér|eg

szerinti eredménye negatív vo|t;

Í) a civi| szervezet, egyházijogĺ szemé|y, ha

a közterĹ]|et-haszná|atot aIaptevékenységének

vagy közhasznú tevékenységének e||átása

érdekében kéri;

g) az onkormányzattal nem á|| fenn

közterĹ]|et-haszná|atĺ díj ta rtozása.

10.s A Rende|et 3.5-a, 18. 5 (3) bekezdése

hatá|yon kívü| he|yezve.
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INDOKOLAS

Részletes indokolás

A döntés célja' hogy a Rendelet módosítással a vendéglátó egységek és a lakosság haľmonikus
eryiittélése biztosított legyen, illetve az egy ovezeti kategóriák bevezetésével a felújított és a jövőben
felúj ítandó közterületek közötti kategória kĺilönbséget megsztintessük.

1.$-hoz

Az övezeti kategóriák megszüntetésével indoko|at|annávź'JLk az 1. melléklet fenntaľtása, így a Filmtv.
szerinti turisztikailag kiemelt övezet területének szabá|yozása az érte|mező rendelkezések keretén
belül kerül szabtiy ozásra.
Az éľte|mező rendelkezések további bővítése szükséges anemzetközi sportesemények fogalmával.

Az ovezeti kategóriák megszüntetésével a 2. mellékeltben lévő díjtźlb|ázatban is a kategóriák törlése
szi.ikséges, és egy díj maľad minden egyes közterĺilet-haszná|ati cé|nźi'

f ., 5., 6.,9.$-hoz

A rendelet módosítása a díjfizetési hajlandóság növekedését cé|ozza, ezźital az onkormányzat több
bevételhezjuthozzá.

4.$-hoz

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

3., 7.$-hoz

Az ovezeti kategóľiák megszüntetésével szükséges a Rendelet 8' $. 12. pontjának és 23. $-ának
módosítása, illetve a 3. $ hatályon kívülhelyezése.

10.$-hoz
A Rendelet módosításáva| ahatźiyon kívül helyezendő szakaszokattarta|mazza.

1 1.$-hoz

Jogtechnikai rendelkezéseket taľtalmaz.
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Ilatásvizsgálat

A rendelettervezet esetében ťlgyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010' évi CXXX.
törvény 17. $ (1) bekezdése előírja az e|őzetes hatásvizsgálatot: ,,A jogszabá|y előkészítője _ a
jogszabá|y feltételezett hatásaihoz igazodő részletességű _ e|őzetes hatásvizsgál at e|végzésével felméri
a szabá|yozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéró| a Kormány által
előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Koľmáný, önkormányzati ľendelet
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tÁjékoztatni kell. Miniszteri rendelet ľendelkezhet
rigy, hogy az źita|ameghatźtrozott esetben akozjogi szervezetszabá|yoző eszkoz elkészítője előzętes
hatásv izs gá|atot v é gez.,,

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának alapvető célja,

hogy az önkormányzat amagasabb szintű jogszabályokkal összhangban szabá|yozza a

közterületek haszná|atának rendjét. Bevételnövelő hatáskéntjelentkezik az ovezetek
megszüntetésével az eddigi 3.,4.,5. övezeti kategóriákban kiadott közterület-használat,

f . Köľnyezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns.

4. A jogszabály megalkotásának sztikségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A kerületi fejlesztések megvalósulása és a lakossági igények kielégítése indokolják a
rendelet módosítását, a módosítás elmaradásának jogszabályi következménye nincs.

5' A jogszabály alkalmazástlhoz sztikséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzĺjgyi feltételek:
Nem igényel tobblet feltételt.

l4

Gs..-A ątľ,,,Á- ex.+


