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B uda pest Józsefvá ľosi onkoľmá nyzat

Képviselő.testü let e számär a

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényá|lás és a diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest Fővĺíľos tertiletén kihelyezett közösségi kcĺzlekedési utasvĺĺľók a JCDecaux
Hungaľy Zrt. tulajdonźtban és tizemeltetésében állnak.

A JCDecaux Hungaľy Zrt. megkereste a Józsefuarosi Önkoľmányzatot, hogy a budapesti
közĺisségi k<izlekedést haszná|ő utasok. kényelmesebb és biztonságosabb utazásának
elősegítése érdekében a 99.es és 2|7E autóbuszok és a 28-as,28A,37-es,37A és 62
villamosok vonalán, 2 he|yszínen cseľélné ki a meglévő utasvarókat' illetve 4 helyszínen új
telepítéseket végezne, amelyhez kéľi a sztikséges közteľiileti hasznźiati hozzájáru|ás
megadását.

Helyszínek:

o Vajda Péteľ u. - vill{ám u. sarok (2 utasvráró)
o Szeľdahelyi u. ÉR &{ffiľi'.ľ.;

Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgĺĺľmester

A képviselő-testiileti tilés időpontj a: 20|7.június 8. . sz. napiľend

Tárry : Javaslat utasváľókkal kapcsolatos döntések meghoza talára

A napirendet ĺyíWzárt iilésen kell üírgyalni, a hatłíľozat e|fogadźsához egyszeríi, a rendelet
elfogadásĺíhozminősítettszavazattöbbségszĹikséges.
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o Mátyás téľ
o II. János Pálpápatér (2 utasvaĺó)

A kihelyezett utasvaró felépítmények a JCDecaux Hlmgary Zrt. fulajdonát képezik,
tizemeltetésfü, kaľbantaľtásuk a JCDecaux Hungary Zrt. feLadata.

Józsefulĺros főépítésze megvizsgá|ta a JCDecaux Hungaľy Zrt. á|ta| az onkormányzat
részére biĺosított utasvĺíró mintĺĺkat és azt a vaľosképpel haľmonlza\ćnak talá|ta. (|.
melléklet)

Az utasvarók helyszíneit a kérelmező a Józsefuiírosi Gazdálkodási Központ Zrt.
munkatarsaiva| egyeztette. Az új utasvaľók kihelyezése Józsefuaros és az itt élő lakosok
érdękeit szo|gä|j a.Q. mellékl et)

A Józsefuarosi onkoľmanyzat tulajdonában lévő közterĺiletekhasnéiatnől és használatanak
rendjéről szs|ő |8l20t3 (Iv.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. $ (2)
bekezdése értelmében: ,,Kĺizteľület.hasznrá]ati hozzájźru|őst kell beszerezrri: ,,4. a
k<ĺzlekedésí szo|gźitatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fiilke és viáľakozóhelýség,
tizemanyagtöltő állomás, iizemanyag.egységarat je|ző beľendezés létesítéséhez,
fennmaľadźsáůloz: valamint a 7. utcabútoľ, figyelmeztető és tajékoztatő tźlbla, köztén &4
kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmarad ástůloz.,'

A Rendelet 9. $ (l) bekezdése értelmében: ,,KözterĹi1et-használati hozzájźru|ás csak
ideiglenes jelleggel _ meghataľozottidotartanuavagy meghatĺározottfe|tétel bekövetkeztéig_
adható, legfeljebb 1 évre; a településképi bejelentési eljĺáľĺís sorián hozott döntésben
engedélyezett reklámbeľendezés elhelyezése esetén legfeljebb 1 0 éwe.''

A településkép védelméről szőIő 20|6. évi L)oilV. töľvény (a továbbiakban: Tvtv.) 20|7.
janu.ĺr 18.an hata|yba lépéssel módosult 1llB. $ (2)bekezđése éľtelmébęn reklámhordozó
kĺĺztertileti és magánterĹileti elhelyezéséte vonatkozó szeĺz(ldés legfeljebb öt éwe köthető.

Tekintettel atra) hogy egy magasabb szintíí jogszabá|y 5 évben maxima|izźija a
reklámhordoző e|he|yezésére adhatő hozzájarutĺás időtartamĺát, ezértjavasolt a Rendelet 9. $
(1) bekezdésében foglalt 10 évet 5 évľe módosítani.

A Rendelet 33. $ h) pontja éľtelmében nem kell közterület.hasznźiati díjat ťlzetru: ,,a
tömegközlekedés kiszolgálása érdekében létesített, illetve meglévő létesítmények esetén
mindaddig, amíg lr'tzarő|ageredeti rendeltetésiiknek megfelelő funkciót töltenek be.''

A teleptiléskép védelméről szóló törvény reklámok közzétételéve| kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtĺísaľól szóló |04/20|7. (IV.28.) Koľm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 2. $ (3) bekezdése értelmében közteriileten reklám kilzzététe|ére, illetve
reklĺímhordozőként, reklámhordozőttartő berendezéskénth'tzarőlag utcabútor használható.

A Koľm. rendelet l. $ 19. pontja éľtelmében: ,,utcabútoĽ az utasviáĺó, a kioszk, a
közművelődési célú hirdetőoszlop és azinformációs vagy más célú beľendezés.''

A Tvtv. és a Koľm. ľendelet ľendelkezéseiľe figyelemmel a Rendelet 33. $ h) pontjanak
módosítĺása az a|étbbíak szeľint javasolt:

A Rendelet 33. $ Nem kell közterület-használati díjat fizetni

h) a tiimegközlekedés kiszolgálasa érdekében létesített, illetve meglévő létesítmények és
azolra elhelyezett reklámberendezések esetén mindaddig ' amíg k'lzarő|ag eredeti
rendeltetésiiknek megfelelő funkciót töltenęk be.
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II. A beteľjesztés ĺndoka

A döntés megltozatalara a Képviselő-testĹilet jogosult, tekintette| aľrąhogy az előteľjesztés I.
fejezetében felsorolt helyszínek a Józsefuaľosi Önkormźnyzatfulajdonában állnak.

A rendelet módosítasa pedig kizĺírólagos képviselő.testÍileti hatáskör.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntéssel a Józsefviírosi onkoľmőnyzat közterületi hoz'z.ajaru|ást ad a JCDecaux Hungary
Zrt. ĺészére utasvarók telepítéséhez 5 éves időtartamľa ahatźrozatban felsorolt közteľületeket.

A döntésnek péľzijgyi tatasa annýban van, hogy a rendelet módosítas éľtelmében az
utasvĺáĺókon elhelyezett reklámberendezés elhelyezése ingyenes Lesz, ezźital a döntés bevétel
kiesést eredményez.

fV. Jogszabályi köľny ezet

A Képviselő.testiilet döntése a Magyarország helyi önkormźnyzataiľól szóló 20I|. évi
Cl)ooilx. törvény 4|. $ (3) bekezdésén valamint a Józsefuarosi Önkoľmanyzat
fulajdonában lévő közteriiletek haszná|atnől és haszľrálatának rendjéről szóló l8ĺ20t3
(Iv.24.) önkormányzati rendelet 5. $ (2) alapul.

Fentiek a|apjźn kérem az a|ábbihatźltozatí javaslat valamint a mellékelt rendelet elfogadását.

Hłľ,łnoz,łľI JAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dtint, hogy ktĺzteľület-tnsnźiati hozzájaru|ást ad . teljes
díjmentességgel - a JCDecaux Hungaľy Zrt.-nek (adószám: l3408381.2-4|, szé|r'hety: |027
Budapest, Gaľz utca 16. IV. em.) az a|ábbi helyszínek utasvĺírók elhelyezése céljából töľténő
igénybevéte|éhez, azutasvérők telepítésétől számított 5 évig terjedő időszakra:

- Budapest VIII. kertilet, Vajda Péter utcábarĺ 2 darub 9rĺŕ a|apterĹiletű utasvaró
kö,zterületen töľténő elhelyezése,

- Budapest VIII. keľĺilet, Kaľácsony Sĺíndoľ utcában 1 darab 2m2 a|apteriiletű utasvaró
közteriileten történő elhelyezése,. Budapest VIľ. keľĹilet, Mátyás téren 1 daľab 9rĺ.ŕ a|apteľiiletű utasvĺíró közteriileten
történő elhelyezése,

. Budapest VIII. kerület, Népszínház utcában 2 darub 9ĺlŕ a|apteriiletiĺ utasvĺĺľó
köĺeriileten töľténő elhelyezése.

Felelős: polgármester
Hatźndíĺ: 20t7 .június 8.

A döntés végľehajtá sát v égző szervezeti erység:

Budapest, 20|7 .június 7.

Törvényességi ellenőrzés :
Danada-Rimán Edĺna

jegző

aljegyző



Budapest ľ.őváros VIII. kerület Józsefu áľosĺ Önko rmány zat
Képvĺselő.testüIetének

... 12017 . (u. .....) iinkoľmányzatĺ ľendelete

a JőzseÍválrosĺ Onkormányzattulajdonában lévő közteľületek használatáľól és
használatának ľendjéről szóló 1812013.(Iv.24.) tinkormányzati rendelet módosításáľól

Budapest Fővaĺos VIII. keriilet Józsefuĺĺrosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatasköréb en, a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény 37. $ (4) bekezdésében kapott fe|hatalmazás ďapjĺán, a
Magyarország helyi önkormanyzatakőI szó|ő 20|l. évi CI,)oo(Ix. tiirvény 23. $ (5)
bekęzdés 2. pontjában mepllatźrozott fęladatkörében eljáľva a következőket ręndeli el:

1. $ A Józsefuaľosi Önkormányzat fulajdonában lévő közterĹiletek használatáľól és
használatźnak ľendjéről szőlő l8/20l3. (IV. 24.) önkoľmźnyzati rendelet (a továbbiakban: a
Rendelet) 9. $ (1) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

''(l) Közterület-használatihozz,źĄátra|ás csak ideiglenes jelleggel - meghataľozott időtafiaĺnra
vagy meghatĺáľozott feltétel bekövetkeztéig _ adható, legfeljebb 1 évre; a telepiilésképi
bejelentési eljĺárĺís során hozott döntésben engeđé|yezett reklámberendezés elhelyezése esetén
Iegfeljebb 5 évre.''

2. s A Rendelet 33. $ h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

t33. $ Nem kell közteľĹilet.hasnń|ati dijatfizetru:]

,,h) a tömegközlekedés kiszolgálĺása érdekében létesített, illetve meglévő létesítmények és
azok'ĺa elhelyezett ľeklĺámberendezések esetén mindaddig, amíg k'tnró|ag eredeti
ľendeltetéstiknek megfelelő funkciót töltenek be.''

3. $ E ľendelet 2017 .június |2. napján lép hatĺlyb a és az aztkövető napon hata|yát veszti.

Budapest, 20|7.június

Danada-Rimĺán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgĺírmesteľ

ii)Li
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A Józsefvórosi onlrormónyzat tulaj donában
Iévő lrôztertiletek használatáról és

hąsználatdnak rendj éről szóló I 8/2 0 I 3.

(IV. 24.) önkormányzati rendelet

Budapest Főváros TIII. kertilet Józsefváros
onlrormányzat Képvis elő -te s tijl etének

.../2017.
( VI. 08.) önlrormányzati rendelete a

Józsefvárosi onlrormónyzat tulaj donóban
lévő k)zteriiletek használatáról és

hasznáIatónak rendjéről szóló szóló I 8/20 I 3.

€V. 2 4. ) önlror mányzat i r endel et

módosításóróI

9.s (l) KözteľĹilet-hasznźt\ati hozzájarulas
csak ideiglenes jelleggel _ meghataľozott
időtaľtamľa vagy meghatőtrozott feltétel
bekövetkeztéig - adható, legfeljebb 1 évre; a
telepiilésképi bejelentési eljaĺas soran hozott
döntésben engedélyezett reklámberendezés
elhelyezése esetén legfeljebb l0 évľe.

l.s A Józsefuaľosi onkormányzat
tulajdonában|év(jkónerületekhasznáIatárőI
és használatanak rendjéről szóló 18120|3.
(tV. 24.) önkoľmányzati rendelet (a
továbbiakban: a Rendelet) 9. $ (l) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,( 1 ) Közteľület.hasznal ati hozzájarulás csak
ideiglenes jelleggel meýlatźrozott
időtaľtamľa vagy meghataľozott feltétel
bekövetkeztéig _ adható, legfeljebb l évre; a
településképi bejelentési eljarás soľán hozott
döntésben engedélyezett reklĺĺmberendezés
elhelyezése esetén legfeljebb 5 évre."

közteriilet-használati díjat

h) a tömegközlekedés kiszolgálása érdekében
létesített, illetve meglévő létesítmények
esetén mindaddig, arlig klzźrőIag eredeti
ľendeltetésiiknek megfelelő funkciót töltenek
be;

33.S Nem kell
ťlzetni

2. s A Rendelet 33. $ h) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

t33. $ Nem kell ktizteriilet.hasná|ati dijat
ťlzetru]

'h) a tömegközlekedés kiszolgálĺása
érdekében létesített, illetve meglévő
létesítmények és azokra elhelyezett
ľeklómberendezések esętén mindaddig, amíg
|<lzarő|ag eredeti rendeltetéstiknek megfelelő
funkciót töltenek be.''

J'ď
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Általános ĺndokolás

A điintés célją hogy a Rendelet módosításával a rendelet szöveges tartzLma éľtelmezhetőbb
legyen figyelembe véve az Önkormányzat intézményľendszerében bekĺivetkezett
vźltozásokat -, továbbá a díjtab|ázatban történő nettó ĺisszegek keľekítése elősegíti az
át|áthatőbbdíjszámítast.

Részletes indokolás

1. $-hoz

A közterĹilet-használat ideiglenes íd(jtartanátavonatkozó rendelkezéseket taľtalmazza.

2. $ -hoz

A módosíLĺs éľtelmében pontosításra kerül a díjmentes közteriilet.hasnlá|at esetköľe.

3. $-hoz

Hatźiyba léptető és átmeneti rendelkezé st tartaLmaz.



Hatásvizsgálat

A rendęlettewezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotasról szóló 2010. évi
C)oo(. töľvény 17. $ (l) bekezdése előírja az előzstes hatasvizsgiílatot: ,Ą jogszabály
előkészítője _ a jogszabźt|y feltételezett hatźsaihoz igazodő ľészletességű előzetes
hatlísvizsgźlat e|végzésével felrnéri a szabźiyozás vérható következményeit. Az e|(jzetes
hafuĺsvizsgálat eredményéről a Kormány á|tal előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
koľmiányrendelet esetén a Koľmanyt, önkormiányzati rendelet esetén a helyi önkoľmanyzat
képviselő-testĺiletét tajékoztatni kell. Miniszteri rendelet ręndelkeżlet űgy, hogy az á|ta|a
meghatarozott esetbęn a ktizjogi szewezetszabályoző eszköz elkészítője előzetes
hatźsvizsgéiatotvégez.,'

Ahatźsvizsgálat során a(Z)bekezdésben meghatarozot1akatkell kĺilönösen vizsgálni.

1. Tĺársadalmi, gazdasźęi, költségvetési hatasa: A ľendelet módosítĺásĺának alapvető célja,
hogy a közteľĹilet-használatból eredő díjtartozas csölĺJ<enjenek továbbĄ hogy a közteľĹilet-
haszrláiat soľĺín a közteľĹiletben okozott kaľok he|yreáIlítasa hatékonyabban végbemenjenek,
valamint hogy a méltányosság lehetőségének biaosítĺĺsa olyan kérelmezők esetében
valósuljon meg, akik a köztertilet.használattal kapcsolatos előírĺások maradéktalanul betartjak.

2. Kö'ľnyezeti és egészségi következményei: A k<iztertiletek eredeti állapotĺának
megőrzése

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatasa: Nem releváns.

4. A jogszabály megalkotasának szĹikségessége, a jogalkoĹás elmaradasĺĺnak varható
következményei: a módosítĺĺs elmaradásĺínak jogszabályi következménye nincs.

5. A jogszabály alkalmazźsáłloz szfüséges személyi, szervezeti, tĺľ:wi és pénzügyi
feltételek Önkoľmĺĺnyzati szakéľtő és a feLadat e||źÉźshoz szĹikséges tź,eyi felteteíék
biztosítasa.



BUD,ĄPEs'l.FóvÁRos
VIII. K[RÜLľ],ľ
Joz^snpv-{nosl

Pot-GÁR}rcsTERt HIVÁ.I.AL

JCDecaux Hungary Zrt.

Budapest
Ganz utca 16.

1027

ł. o. ĺuď!dd't*

F:óÉpĺ.ľÉsz

Iktatószám: 26. ..,/2017
Ügyintéző: TekeresRéka
Telefon: 459-2509
e-mail: tekeresľ@jozsefuaľos.hu

Táľev: Budapest VIII. kerületi utasváľók cseréje és lijak telepítése

roE, ľÍľÉs 7'| Vý|LEMÉNY

A f01"1, május 2f-én megküldött, Budapest VIII. keľt'ilet terĹiletén elhelyezendő utasvárókkal
kapcsolatban teleptĺlésképi szempontból a véleményem a kövętkező:

. aYajda Péter utcában történő 2 db új utasváró elhelyezése ellen nincsen kifogásom;

. a Karácsony Sandor utcában mindenképpen oldalfal nélktili váľó iegyen, tekintettel a
keskenyjáľdáľa;

. aMźtyás téren javaslom a keľítéshez hátratolni ayźrőt, szintén a keskeny jáľdáľa való
tekintettel;

. a Népszínház utcában töľtónő 2 db utasváľó cseľéje e1len nincsen kifogásom'

Az utasváľók ópítészeti megoldása a településképbe illeszkeđik, kérem azonban, hogy a

telepítés során a váľók jobb oldalán ľeklámvitrin ne keniljön elhelyezésre.

Budapest, 20l7. június 7'

Udvözlettel:

łl* l082 Budapest, Baľoss u. 63.ó7.8 459-2100
r,vrvrv.j ozse fvaľos' lru
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FemfeĺĹi|eii ki képzÓs :

Tiizĺhorganyzás; tarĺos, ľugalmals, UV-sugáľzásnak
e|ĺená}|o, hĺ:ľlogÓn mLĺľinyag Íe|il|ętĺl{ kĺipozĺĺ. ktit
rÓtegben a Íeluteke ta!viit, kcnlyezetbarát epoxi-pcliesaer
poilakk eIelcil'clsz|ati kus poľszirása.

Váz.sz.crkęzet:
|Jť;i;yz<*| kcľĺ:gľkneiszcĺ ucÓ| zaŕ.szĺllvť+ny łartĺxlszbilĺ:k,

Tg[Ősľ.eľkeľet:
i.łpos tetŐfonto' V.keľ*setmetszetŕĺ eióľe sziik ĺó proíilťl

*sciviľ eIvez-otŐ tetŐtaĺtokka|' a h*tso o|dolon végigĺuio
ľsafĺ:ľiiiłvaĺ' 1Ü njiTl ľa|vĺlstalgságľ viáiszta VaÜy

łĺĺlył:E;łli:ĺtll seĺnozcĺĺ ĺĺigasztoĺt, eĺjzĺltľ Ł:iziĺ:nságÍ Liveg

iotcíÜdti$$ĺ'. Az os vĺz ĺl|ĺ+vezstése az u|asváľó háĺso
r*sľĺí:n e|he|yezett szabarjon ál|i vizeĺvezeĺcj csÓveĺ
megĺ:Iiĺ;ti'

Üvegeľ.*s'
8 nlnl fa|vasťngságťl cdzeti biľtonsági t1vegek, biztonsági
j*icĺésseĺ *||äiva'

[ilŐlle lytĺalakĺtás:
l}.5 ĺťli#hĺlĺytłs pad ľt.;ĺ:s, peľIorált |ĺłľiĺ.;z vagy ncnles ĺł*

Ĺil*fęlĹileĺtoĺ.

Re klamvitrin:
Ciĺy.Lighi vitľĺn, nł:tur eĺoxá|t fę|t,j|ette|. e$y Vagy
k ioĺijaĺns kiviminĺ'łn. lliz{onsági Ĺive.qez ssĺil' słjäł,
ĺ:n;á|ic beisŐ világítással. Üľ\,1TKi álta| bevizs3álva'
l\'läľeięk: 15Ü x 1300 x 1860 mnl.

MÓľe|e k:

ľlł:ssľis,łg: 4770 mrn

i'.Jri|yv g: 1$0Ü mľl
Helnłafiassáq: 2200 mnt



Uj helyszínek
- Vi llám utca ) Peste rzsébet felé

š
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uj
- ViIlám utca + B|aha Luj za tér fe|é

he|yszínek
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utca ) Pesterzsébet felé

ínek
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Uj helysz
Szerdahelyi
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Ú; helys zínek
Mátyás tér ) Blaha Luj za tér fe|é

f,--



h e |ys zíne k l vá rocse ľ.é k
pápa tér ) Úl koztemetó fe|é

MegIévŐ
|!. János Pál

š



Meg|évŐ
ll. János Pá|

helyszínek l
pápa tér Đ B|aha

l(

várocserék
Luj za tér fe|é


