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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képvĺselő.testĺilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő-testĺĺlet!

I. Tényállás és dtintés tarta|mának részletes ĺsmeľtetése

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának ľendjéről
szőIő |8/2013. (Iv.f4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) ľészletesen szabá|yozza az
önkormányzat tulajdonában álló közteri.iletek hasznźiatának szabályait.

Az a|ka|mazás során felmerült, hogy a Rendelet néhány szakasza pontosításľa, kiegészítésľe szorul,
j e len el őterj esztés ezen szakaszok módos ít ásár a tesz j avaslatot.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő.testtileti tilés időpontja: 20 I 5 . októb er 22. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a JőzseÍváłrosi onkoľmányzat tu|ajdonában lévő ktizteľületek haszná|atáľól és

használatának ľendiéľől szóló |812013.I\ĺ.24.\ iinkoľmánvzati ľendelet módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a rendelet e|fogadásához minősített szavazattöbbség
szĺikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bĺzottság véleményezi tr

Hatźr ozati jav aslat a bizottsźtg szźtmźr a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testtiletnek az előterjesztés
megfźrgya|ását.
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Erre tekintette| az alź.ŕ,bi módosítási javaslatot terjesztem a Tisĺelt Képviselő- testület elé:

A Rendelet 6. s (3) bekezdésében a fi5útvonalra és tömegközlekedés á|ta| jźtrt útvonalra kért
közterület-hasznáIatihozzájáru|ás ,,eg1láita|źln nem adható'' kifejezés szükségtelen a szabá|y tarta|ma
tekintetében, így javasolt elhagyni az ,,egyá|ta|án,, kifejezést. A javaslat értelmében a bekezdés a
következőképpen módosulna: ,l kÓzteriilet-hasznólati hozzdjóľulas főúnonalra és tömegközlekedés
óltal jĺźrt útvonalra nem, mellékútvonalra csak határozott időre - legfeljebb 60 napra -, díj ellenében
adható ki, "

A Rendelet 24. $ (l) bekezdés b) pondában kozteľület-haszná|ati díjak korlátlanul csökkenthetőek
vagy elengedhetőek a fővárosi vagy tinkormźnyzati pá|yźzaton elnyeľt támogatásból töľténő
éptilet felújítások esetében. Javasolt a méltányosságot kiteľjeszteni az źi|ani pá|yźzatok á|ta|
támogatott beruhĺízásokĺa is, így t<ibb befektetőnek nýjtana előnycls feltételt a keriiletben
folytatott fejlesztések kivitelezése. A javaslat értelmében a bekezdés b) pontja a következőképpen
módosulna:
24. $ (1) bekezdés b) ',aJővárosi, önkormónyzati vagl állami pályózaton elnyeľt támogatásból
tôr ténő épül e t felúj ítás ok e s e t é b en;,,

A Rendelet 33. $ D pontja alapján nem kell kt)zterüIet-hasznóIati díjat fizetni, az önkormĺźnyzati
költségvetési szervek, a feladatktlriikbe tartozó tevékenységek, munkálatok végzéséért. Tekintette| az
idei évben történt intézményi rendszer źtta|aku|źsára, javasolt a Rendelet fent megjelölt pontját
kiegészíteni az onkormtlnyzat kizárólagos tulajdonában |évő gazdasźryi társaságok tevékenységére
vonatkozó közterület-használatok díjmentességének biztosításával, tekintettel atra, hogy ezen
társaságok az önkormányzatta|kotöttkozszo|gá|tatźlsi szerződés a|apján látják el azonfe|adataikat (pl':
rendezvények szervezése, ga||yazźts során konténeľ elhelyezése), me|yek sziikségessé teszik az
esetleges közterü|et-hasznźůatot. A javaslat éľtelmében a bekezdés a következőképpen módosulna:

,,.'3. .f l) az onkormányzati kaltségvetési szervek, önkormányzat kizárólagos tulajdonában
ĺévő gazdasógi tórsaságok óltal, a feladatkôrĺjkbe tarĺozó tevékenységek, munkóĺatok
végzéséért.,,

A Rendelet 2. számű mellékletében található a közterület-hasznźůat díjtáb|ázata' melyben a nettő
összegek nem kerek, vagy 5-tis számra végződnek, ezért javas|om a fent megjelölt díjtźh|źnatban
szereplő összegeket kerekíteni, a közterület-használati díjszámítäs pontosabb elvégezhetősége végett.
A díjtźlblézatban ezenkívül a közterület-hasznźůati célok is bővítésre kerĹi|tek, ezek a következők (dőlt
beĺĺvel jelölve azi$kategóriźtk). Az új kategóriák nem jelentenek rij kcjzteľület-haszná|ati célt, eddig
is lehetséges volt ezen célokra közterület-haszná|atot kérni, a megnövekedett ilyen igényekre
tekintettel j avasoljuk szövegszerűen is megjeleníteni.

1.l fagylalt, jégkrém árusítás' vattacukor órusítós, pattogatott és főtt kukoľica arusítás (Ft/mZlhćl)

2.a. építesi munkaterület, źilrványozás, épitőanyag és tormelék tĺáľolás, daruzás, betonpumpa
(Ft/m2/nap)

3.a építési munkateľtilet, áilványozás, építoanyag és törmelék tĺźrolas, daruzós, betonpumpa
(Ft/mf/nap)

4.f . napeľnyő, védőtető, előtető (Ft/mZlhő)

5.a' Ideiglenes színpad, egyéb rendezvény, egłéb ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés,
egy éb elkeríteĺ teľiilet (F tl m2 / nap)

5. b. karitatív rendenény, közérdekiĺ díjmentes szolgáItatrĺs

A dijtźtb|ázatban a7 . pont a ľendelet szövegével összhangban pontosítiísra kerül, az alábbiak szeľint:

7. üzemképtelen jórmĺłvek tórolasa legfeljebb 60 napig (Ft/db)

A dijtáb|ánatot fentieken túlmenően aza|ábbi l0. ponttal javaslom kiegészíteni:



] 0. ételosztás, civil és egléb szervezetek érdekében végzett adomónygłiÍjtés.

II. A beteľjesztés indoka

A rendeletmódosításról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20l1. évi CI.xxxIX. töľvény
42. s 1. pontja alapján a Képviselő-testtilet döntése szükséges.

III. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

A döntés célja, hogy a Rendelet módosításával a rendelet szöveges tarta|ma érte|mezhetőbb legyen -
firyelembe véve az onkormányzat intézményrendszerében bekö,vetkezett változásokat -, továbbá a
dýtáb|azatban történő nettó összegek kerekítése elősegíti az źú|źúhatőbb dijszámítást.

A döntésnek pénzügyi hatása van. A módosítássa| a dijtźtb|ánat nettő összegei minimálisan
csökkennek, illetve nőnek a kerekítések következtében, összesen 62,- Ft-tal nőnek és 18,- Ft-al
csökkennek.

A mentességi kör bővítési köre további bevételcsökkentést nem fog okozni, tekintettel arta, hogy az
állami pźúyáaatok źůtal támogatott beruhazások kivitelezéséhez kért közteľület-hasznáiati
hozzźĘáĺa|źtsokat is dijmentesség biztosításával kapŁák megaz ügyfelek a Rendelet jelenlegi 24. $ (l)
bekezdés e) pontjára hivatkozással.

A Rendelet 33. $ D pontjának bővítése a fentiek miatt szintén nem okoz bevéte| csökkenést. Az
elsőfokú hatóságként eljaľó Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry az Önkormźnyzat 100%-os
tulajdonában áil'ó gazdasági társaságainak is minden esetben díjmentességet adott, tekintettel aľra,
hogy ezen gazdasáęi tarsaságok a közszo|gáltatásként ellátott feladatokra önkormányzat źńta|

biztosított költségtérítésťkompenzĺciót kapnak.

Iv. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testtilet döntése a Magyaľország helyi ĺinkormányzataiľól sző|ő 20|l. évi CLXXXIX.
töľvény 42. s I. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az e|óteqesztés mellékletét képezo önkoľmányzati rendelet elfogadását.

Budapest, 2015. október 07.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevpben és megb^ízásából

/ . ĺl/,|.r/V. rłupąĺ,/- đr. Mészär Eľika
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Budapest Fővá ľos VIII. kerĺil et J őzsefv áľos onkoľm ány zat
KépvÍselő-testĺiletének

...../2015. (. ... ....) iinkoľmányzati rendelete

a JózsefváľosÍ Onkormányzat tu|ajdonában Iévő ktizteriĺletek használatáľól és használatának
ľendj éľől sző|ő |8|20|3. (Iv. 24.) iinkoľm ányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az A|aptörvény 32.
cil'k (2) bekezdésében kapott eľedeti jogalkotói hatáskörében, a mozgőképről sző|ő f004. évi II.
törvény 37. $ (4) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján, a Magyarorszźryhe|yi önkormányzatairól
sző|ő 2011. évi CLXXXIX. töľvény 23. $ (5) bekezdés 2. pontjátban meghatźrozott feladatkörében
e|jźľva a következőket rendeli el:

1. s A Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterüIetek haszná|atáről és haszná|atźnak
rendjéľől sző|ő 18/2013. (Iv. 24.) önkormźnyzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 6. $ (3) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,6. $ (3) A közteľület-hasznáIatí hozzájátru|ás főútvonalra és tömegközlekedés á|tal járt
útvonalľa nem, mellékútvonalra csak határozott idore - legfeljebb 60 napra -, díj ellenében
adható ki.''

2. s A Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) pontja helyébe a kö'vetkező rendelkezés lép:

,,f24. s (l) A Bizottsźtg áůta| az e rendelet 2. me|léklete alapján megállapított kö'zterĹilet-hasznźiati
dfi ak korlátlanul csökkenthetőek vagy elengedhetőek : ]

,,b) a főviírosi' önkormányzati vagy állami pá|yázaton elnyeľt támogatásból történő épület
felúj ítások esetében ;''

3. s A Rendelet 33.$ l) pontja helyébe a következő rendelkezés:

,,[33. $ Nem kell közterület-hasznźiati dijatťtzetni:]

,,|) u önkoľmányzati költségvetési szervek, ĺinkoľmanyzat |<lzźnő|agos tulajdonában lévő
gazdasági társaságok źł|ta|, a feladatköľfübe tartoző tevékenységek, munká|atok végzésééľt.''

4. s A Rendelet 2. számű mel|éklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. $ E rendelet 20l5. november 03. napján lép hatályba.

6. s A Rendelet a következő 36lA. $-sal egészĹil ki:

,,36lA. $ A Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonábarĺ lévő kdzteľĹiletek haszná|atrĺľól és

hasznéiatźnak ľendjéről szóló I8l20I3. (Iv.24.) önkoľmiínyzati rendelet módosításaľól szóló
...120|5. (... ...) önkoľmányzati renđelettel (a továbbiakban: Módľ.) megállapított 6. $ (3)
bekezdését, a 24. $ (1) bekezdés b) pontját, a 33. $ 1) pontját és a Rende|et 2. szttrcn
mellékletét a Módr. hatalybalépésekoľ mláľ benyújtott és el nem bírált kérelmek esetében is
alkalmazni kell."

Danada-Rimán Edina Dr. Kocsis Máté
jegyzo polgármester

tartós tĺávollétében
Dľ. Mészír Erika

a|jegyző



1. melléklet a ....l.,.'2015. (.. ..) önkormányzati rendelethez

,,2, szđmú melléklet a l8/2013 (IV.24.) szdmú rendelethez
lÍľľÁľr,Áz.ą.ľ

Közterület-hasznźůati dijaktźtb|źaata(Az a|ábbi díjak nettó <isszegek, a díjak a mindenkor
hatálvos Áfa nélktil éľtendők)

sorszam közterü l et-h asznáiat cé|j a díjak

l . keľeskedelmi és szolgźt|tatő tevékenységek:

|.a. pavilon (Ft/m2lhő) 4540,-

1.b.

l.c. árusító automata (Fťdb./hó) 3790,-

1.d. fenyőfa árusítĺás (F tl m2 / nap) 760

l.e. idény jellegu aszta|i áľusítás

maximum 20 nap (Ft/mflnap)
760

1.f. mozgő árus l m2.ľel(Ft/t'ó) 63 10

1.g. spoľtpá|yánál magárusít ás( F tl m2hő) 3440

1.h.
vendé glátó ter asz (F tl m2 /hő)
szezonban*

2080

vendéglátó ter asz (F tl mf l hő) szezonon

kívül*t
fĺ0

1.i. a2004. évi II. törvény hatá|ya alá nem tartoző
alkotások forgatások esetén

1200

1j. reklám célú rendezv ény (F tl m2 l nap) 1270

t.k. Mobil árusító autő (Ft/m2/hó) 4540

t.l
fagylalt, jégkľém árusítás' vattacukor
arusítiĺs, pattogatott és főtt kukorica
árusítas (Ft/mz/hó)

2020

l.m.
szóľólap osztás, emberi reklámhordozó
(Ft/nap/fó)

310

1.n. Gyulai Pál utcában a Rákóczi út és a

Stáhly utca közötti szakaszön, az
600



onkormány zat źůta| tizeme ltetett

teľmelői jellegiĺ piac (Fťmzlnap)

f . építési, szerelési nrulrkák a beľuhazás első 12 lrónapjáig

f.a. építési munkaterület, ä|Iv ätny ozźs

épitőaĺyag és törmelék tárolás, daruzás,

b etonpumpa (F tl m2 I nap)

420

2.b. építési konténeľ (Fťdb/nap) 3300

2.c. építési reklámháló (Ft/ m. lhő) 830

3. építési, szerelési munkák aberuhźnás megkezdését követő l2hőnap után, az élet- és

balesetveszély elhárítása a statikus á|ta| igazo|t szükséges időtanam után

3.a. építési munkateľtilet, á||v źny ozás

épitoanyag és tĺjrmelék tárolás' daruzás,

betonpumpa (F t/ rŕ l nap)

620

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

3.c. építési ľeklámháló (F tl m, lhő) 1250

4. ľeklámhoľdozók

4.a. óriásplakátok (Ft/db/hó) 25f00

4.b. hiľdetőtábla, cégfábIa, reklámtábla,

me gál l ítótab |a, tr anszp ar ens, zász|ó

guruló kirakat, TV, projektor (Ft/rŕ/hő)

3 150

4.c

egyéb térbútorként kezelhető

reklámbeľen dezés, amely a közterületen

á||va a téľrészletet jelentős mértékben

b efo lyás o lj ák (F tl m2 / nap)

320

4.d. hirdetőoszlop (Ft/db./hó)

2m'alatt 63 l0

2m" fü|ött 1l 350

világító r2 600

4.e. árubęmutató (Ftl m, lhő) 3790



4.f. napernyő' védőtető, elótető (Fím,/hó) 820

4.9. köztéri óra reklámmal 3790

4.h. zźsz|ő (ft/db/hó)

Nf ivméret a|at7 63 10

N2 ivméretfe|ett 11 350

5. kulturális ľendezvénvek

5.a. Ideiglenes színpad, egyéb rendenény,
egyéb ideiglenesen elhelyezett
építmény, berendezés, egyéb elkerített

terület (Ft/mzlnap)

320

5.b.
karitatív ľendezvény, közérdekű
d íj mentes szo lgáltatás

0

5.c. mutatványos (Ft/m./nap) 500

5.d.
tźĘ ékoztatő aszta|, in stal lác ió
(Ftlmzlnap)

f020

5.e. utcazenélés (Ft/ m2 / nap) 0

6. Ideiglenes építmények elhelyezése, egyszeri
megváltási díj

6. a.
e|ő[épcsők, rámpák 10 évre
(FtlmflI0év) 189 010

6.b. egyéb épiilet szerkezetek egyedi elbírálás a|apjźtn

7 . uzemképtelen jáľmtĺvek tárolása legfeljebb 60

napig (Ft/db)
30 f40

8' Közterület komp|ex üzemeltetése, hasznosítása
(ĺt/mzlév)

egyedi elbírálás a|apján

9. egyéb eg1ĺedi elbíľálás a|apjän

10. ételosztás, civil és egyéb szervezetek

érdekében v égzett adománygýj tés
0

*A szezon május l-től október 3l-igtart.

x*A szezonon kívtili időszak novembeľ l-től április 30-ig tart.



A Józsefuárosi onkorm ányzat tulajdonában lévő
köaerületek haszná|atáról és használaĺának

rendjéről sző|ő |8/2013. (Iv. 24.) ĺinkormźnyzati
rendelet

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľos
Önkormányzat

Képviselő.testtiletének
.....lfD| 5. (. . . . . . ..) önkormányzati rendelete

a Józsefuáľosi onkormányzat fu lajdon ában lévő
k<jztertiletek haszná|atáről és használatának

rendjéről szó|ő |8ĺ20|3. (Iv. 24.) <ĺnkormányzati
ľend9!e!@

1.sAJózsefuiĺrosionkoľmanyzat
tulaj donában lévő kozterületek haszná|atfu ő|
és használatának rendjéről szóló 18lf0|3.
(IV. 24.) ĺinkormányzati rendelet (a
továbbiakban: a Rendelet) 6. $ (3) pontjában
az a|źbbiak szeľint módosul:

,,6.$(])Aközterület-hasznólati
hozzáj árulós Jőúnonalra és tÓmeglrôzlekedés
által járt útvonalra nem, mellékúnonalra
csak határozott időre - leýljebb 60 napra -,

díj ellenében adható ki.,'

6. s (1) A kĺizterÍilet-haszná|att hozzáljara|ás
főútvonalra és tömegközlekedés áIta| jáÍt
útvonalra egyálttalźn nem, mellékútvonalra
csak hataľozott iďóre - legfeljebb 60 napra -,

díj ellenében adható ki.

24. $ (1) A Bizottság az e ľendelet 2.

melléklete a|apjźn megállapított közteľiilet-
hasznźiati díjak korlátlanul csĺikkenthetőek
vagy elengedhetőek:

b) a fővźlĺosi vagy önkormány zati páIyázaton
elnyeľt támogatásból történő éptilet
felújítások esetében;

2. s A Rendelet 24. $ (l) bekezdés b) pontja az
alábbiak szerint módosul:

t24.s (l) Á Bizottsóg óItal az e rendelet 2.

melléklete alapján megźllapított közterüIet-
has ználati díj ak korlótlanul c s okkenthető ek v agl
elengedhetőek:J

,,b) a Jővárosi, önkarmónyzati vagl állami
pályázaton elnyert tdmogatásból törtłénő
éptil e t fe lúj ítás ok e s etĺ! b e n ;,'

33. S
ťlzetni

Nem kell közterĹilet-haszná|ati díjat

l) az oľlkormźnyzati költségvetési szervek,
źt\ta|, a feladatkĺiľfübe tartoző
tevékenysé gek, munkál atok v é gzéséért.

3. s A Rendelet 33. $ l) pontja az a|ábbiak szerint
módosul:

[33.$ Nem kell közterület-hasznźiati dijat
fizetni:]

,,a az önkormónyzati költségvetési szervek,
onkormónyzat kizárólagos tulajdonóban lévő
gazdasógi tórsaságok által, a feladatkörükbe
tartozó tevékenységek, mtmkálatok végzé s éért.,,

A Rendelet a ktivetkezó 36lA. $-sal egészül
ki:
,,36/A. s A Józsefvárosi onkormányzat
tulai donáb an lévő kÓzterületek használatáról



és használatónak rendjérőI szóló 18/20]3.
(U. 24.) önkormányzati rendelet
módosítósáról szóló '.'/2015. (... ...)
Ónkormányzati rendelettel (a továbbiakban:
Módr.) megállapított 6. s (3) beknzdését, a
24. s (1) bekezdés b) pontját, a 33. $ I)

pontját és a Rendelet 2. számú mellékletét a
]uIóďr' hutúlybulépésekur fulyumutbun lévŰ
benyújtott és el nem bírált kźrelmek esetében
is alkalmazni kell."



nÍĺľÁľr,Áz,ł.ľ
Kĺjzterület-használati dijak táb|ázata Az alábbi dtak nettó összegek (a díjak az A.fa nélh)l éľtendők)

sorszam közteľü l et-h asznźiat cé|j a
2015. november 02. nopjríig

hatályos díjak

2015.
november

03. napjától

hatályos

đíjak

1. kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek:

1.a. pavilon (Fťm./hó) 4 538 4 s40

l.b. árusító aszta|, á||v ány (F tJ m2 lhő) tiltott
nem szerepel

atáb|źnatban

1.c. árusító automata (Ft/db/hó) 3 786 3 790

1.d. fenyőfa árusítás (Fťm"/nap) 764 760

1.e. idény jellegű asztali árusítás

maximum 20 nap (Ft/m2lnap)
764 760

l.f. mozgő árus 1 m2-re|(Ft/ľ'ó) 6 306 6 310

1.g. sportpályánál magárusítás( Ft/m,/hó) 3 437 3 440

1.h.
vendéglátó terasz (F tl m" /hő)
szezonban*

2 078
2 080

vendéglátó terasz (Ft/m, lhő) szezonon
kíviil**

208
210

I.i, a2004. évi II. törvény hatá|ya alá nem 1'artoző

alkotások forgatások esetén
rfD0

1200

1j. reklám cé lú rendezv ény (F Í/ m2 / nap) Í 266 tf70

1.k. Mobil árusító autő (Ft/m2/hó) 4 538 4 540

1.1

fagylalt, jégkrém árusítás, vattacukor
árusítĺĺs, pattogatott és főtt kukorica
árusítás Gt/m2/hó)

2019
20f0

l.m.
szórólap osztás, emberi ľeklámhordozó
(Ft/nap/fő)

312
310

1.n.
Gyulai Pál utcában a Rákóczi út és a

Stáhly utca közĺjtti szakaszon, az
onkormánv zat źt|ta]- tizeme ltetett

ó00
600

l0



termelői j ellegíĺ piac (Ft/ m, / nap)

2. épitési, szerelési munkák abęruhźlzás első 12 hónapjáig

2.a. építési munkateľület, źů|v ányozźs

építőanyag és törmelék tárolás, daruzás,
betonpumpa (F tl m2 I nap)

420 420

2.b. építési konténer (Ft/db/nap) 3300 3 300

2.c. építési reklámháló (Ft/m,lhó) 825 830

3. építési, szerelési munkák aberuházás megkezdését követő 12hónap utźln, az élet- és

balesetveszé|y e|hźritása a statikus źůtal'igazollt szükséges időtartam után

3.a. építési munkatertilet, á,||v ány ozás

építőanyag és törmelék tárolás, daruzás,

betonpumpa (F tl m2 I nap)

6f0 620

3.b. építési konténer (Fťdb./nap) 5000 5 000

3.c. ép ítési reklámháló (F t/ m. /hô) t250 I 250

4. ľeklámhordozók

4.a. óľiásplakátok (Ft/db/hó) 2520r fs f00

4.b. hiľdetótábla, cégźtb|a, reklámtábla,

me gźů|itőtźtb|a, tr anszp ar ens, zász|ő

guruló kirakat, TV, projektoľ (Ft/m2lhó)

3 153 3 150

4.c

egyéb térbútorként kezelhető

reklámberen dezés, amely a közterĹileten

źi|v a a térľészletet jelentős mértékben
befo lyáso lj ák (F tl mf l nap)

317 320

4.d. hirdetőoszlop (Fťdb./hó)

2m'alatt 6 306 6 310

2m. fü|ött tt 346 l1 350

vi|ágító 1,2 601 rf 600

4.e. árubemutató (Fť m,/hó) 3 786 5 790

4.f. napernyő, védőtető, előtető (Ftlm. lhćl) 819 820

4.9. köztéÍjóra reklámmal 3 786 3790

ll



4.h' zźsz|ő (ít/db/hó)

N2 ivméreta|att 6306 6 310

N2 ivméretfe|ett 11346 11 350

5. kultuľális ľendezvénvek

5.a. Ideiglenes szinpad, egyéb rendezvény,

egyéb ideiglenesen elhelyezett
építmény, berendezés, egyéb elkerített
terület (Ftlmz/nap)

3r7 320

5.b.
karitatív rendezvény, közéľdekiĺ
díjmentes szolgáltatás

díjmentes 0

5.c. mutatványo s (Ft/m./nap) 502 s00

5.d.
tt|ékoztatő aszta|, i n stallác ió
(Fťm2lnap)

2 019 2 020

5.e. utcazené l és (F tl m2 l nap) 0 0

6. Ideiglenes építmények elhelyezése, egyszeri
megváltási díj

6. a.
előlépcsők, ľámpák 10 évre
(Ftlm2/Iüév)

189 008
189 010

6.b. egyéb épület szerkezetek egyeđi elbírálás alapjan

egyedi

elbírálás
a|apjźn

7, izemképtelen jáľművek tárolása legfeljebb 60

napig (Fťdb)
30 241 30 240

8. Kĺjzterület komplex üzemeltetése, hasznosítása
(Ft/m2lév\

egyedi elbíralás a|apjźn
egyedi

elbírálás
a|apján

9. egyéb egyedi elbíľálás a|apján

egyedi

elbírálás
a|apján

10. ételosztás, civil és egyéb szervezetek

érdekében v é gzett adománygyiĺj té s

eddig nem szerepelt a

dijtźLb|áZatban
0

*A szezoĺ május l-től október 3l-igtart.

**A szezonon kívüli időszak november 1-től április 30-ig taľt.
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INDOKOLAS

Részletes indokolás

A d<jntés célja, hogy a Renđelet módosításával a rendelet szöveges tarta|ma értelmezhetőbb legyen _
ťlryelembe véve az Önkormányzat inténrlényrendszerében bekövetkęzett változásokat - , továbbá a
díjtźtb|ázatban töľténő nettó összegek kerekítése elősegíti az źtt|źthatőbb díjszámítást.

1.$-hoz

Az ,,egyźitalán nem adható'' kifejezés szükségtelen a szabá|y tarta|ma tekintetében, így javasolt
elhagyni az,,egy á|ta|án'' kifej ezést.

2.$-hoz

Javasolt a méltányosságot kiterjesĺeni az áLIarripźůyazatok á|ta| támogatott beľuhĺĺzásokra is,
így több befektetőnek nffitana előnyös feltételt a kerületben folytatott fejlesztések
kivitelezése.

3.$-hoz

Javasolt a Rendelet 33. $ l) pontját kiegészíteni az ĺinkormĺányzat kizárő|agos tulajdonában lévő
gazdasági társaságok tevékenységére vonatkozó köZteľület-haszná|atok díjmentességének
biztosításával, tekintette| aĺra, hory ezen tĺársaságok az önkormányzattal kötött kozszo|gźůtatási
szerzódés a|apján|átják e| azonfe|ađataikat (pl': rendez-łények szervezése), melyek szükségessé teszik
a közterület időszakos haszná|atát. Tekintettel arÍa) hogy az onkormányzat ťlnanszírozza
kozszo|gáitaĺási tevékenységüket, minden esetben díjmentességet kapnak.

4.$-hoz

Javasolt a díjtáb|źnat nettó összegeinek kerekítése, az egyszerűbb és pontosabb számítások e|végzése
végett, továbbá I.|.,2.a.,3'a,4.f.,5.a., és 5.b. pontot illetően javaso|t azok kiegészítése, a 7. pontnak
javasolt a módosítása, és egy új 10. ponttal egészül ki.

5.-6. $-hoz

Hatźiyb a léptető ren de lkezé s t tarta|maz.
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Hatásvizsgálat

A ľendeletteÍvezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CxxX.
töľvény 17. $ (1) bekezdése előírja az e|ózetes hatásvizsgálatot: ,,A jogszabá|y elokészítóje _ a
jogszabály fe|téte|ezetthatĺásaihoz igazodő rész|etességű - előzetes hatasvizsgálate|végzésével felméri
a szabźůyozás várhatő következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéró| a Kormány által
előteľjesztendő töľvényjavaslat, i||etve kormányrendelet esetén a Kormáný, önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testĺiletét tź!ékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet
úgy, hogy az źitalra meghatározott esetbęn a közjogi szervezetszabźiyozó eszkoz elkészítője előzetes
hatásv i zs gá| atot v é gez.,,

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának alapvető cé|ja,hogy az

önkormányzat a magasabb szintĹĺ jogszabályokkal osszhangban szabá|yozza a közteľületek
haszná|atźnak rendjét. Társadalmi, gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatásként jelentkezik, hogy a
rendelet módosítás következtében a kĺiztertilet-használati díjak összességében 6f,- Ft-tal nőnek és 18'-

Ft-al csokkennek.

2. Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatiĺsa: Nem ľeleváns.

4. A jogszabźiy megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaľadásánakvárhatő
következményei: a módosítás elmaradásának jogszabályi következménye nincs.

5' A jogszabály alkalmazástthoz szükséges személyi, szeĺvezeti, tárgyi és pénzugyi fe|tételek:
Nem igényel többlet feltételt.
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