
8.1.41. Korĺánvi Sandor ltcaZ.
lásd: Ullői út 78.

8.1.42. Koraný Sándor utca 22-26.
lásd: Dugonics utca 17-2I.

8.1.43. Kőfaragó utca 15.
lásd: Bródy Sandor utca 46.

8.1.44. Kőfaragó utcal7.
lásđ: Gutenbergtér 2.

8.1.45. Kőris utca 13. 36070 református templom és parókia
1896., 1942.

8.1.46. Magđolna utca 5-9. 3s52U1 egykori Vasas Szé|úźz
8.1.47. Mária utca33-4|.

lásd: Baross utca 23-29.

8.1.48. Mosoný ltca6. 34576 nevelőotthon
Gyalus Lász|ő és Mór Lajos, 1913.

8.r.49. Mosoný utca 8.
: Festetics Gyorgy utca 3-5.

34577 iskola

8.1.50.

8.1.51. Népszínházutca 19.
: Víg utcaZ.

34818 lakóéptilet
LajtaBéIa, |91t-1912.

8.1.52. Népszínházutca22'
: Kiss Jőzsef utca?I.

34679 egykori Polgári Serfőzde bérháza
Vidor Emil. 1906 korül

8.1 .53. Népszínhrĺz utca 31.
: Bérkocsis utca 40.

34176 lakóépület
Révész Sámuel és Kollĺĺr József'
1912 körĹil

8.1.s4. Népszínházutca35' 35065 1akóépület
Málnai Béla és Haźsz Gvula. 1911-
1912.

8.1.55. Pľáteľ utca 9.
: Kisfaluđv utcaL7.

36394 lakóépület
Kĺirössy Albert Kálmán, |904-1905.

8.1 .56. Práter utcaZ9lA
: Futó utca32.

36326 1akóépület
Veľmes Jőzsef,I9I4.

8.1.57. Plákőczitlt7. 36555 eredetileg lakó- és iizletház
Schmahl Henrik, 1890.

8.1 .58.

8.1.59.

-_l
8.1.60. 

i

I

-*-"i8.1.61. 
i

I----1
8.r.62. 

i_l

Rokk Szilárd utca 9'

Rökk Sziláľd utca 11.

Stróbl Alajos utca 16. 
i

|ásd:Százados út 3-13. l

Stróbl Alajos utcaLf. 
i

!ľ9. F-ĺ_"-Ľlľ*Yj9uií_:_-- -- - i

Század,osút 3.13. 
l: Stróbl Alajos utca 16. 
l

36678 |lakóépület

--_L9reIľZ"-l!ľ.Ľ 1 0_ körtil

36677 {l*Oeptil.t
Gyalus Zolttľ',1906.

38837/4 jművésztelep
jWossala Sándor

ŕ1 n,Ąn ą



8.1.63. Százađostlt6.
: Szörény utca}-4.

38883 elemi iskola
Gyalus Lász|ő,|9I3.

8.r.64. Szentkirálý utca4-6.
lásd: Baross utca 23-29.

8.1.65. Szentkirálý utca 8. 36512 egykoľi Sttihmer épület

8.1.66. Szentkirálý utca l0. 36513 eredetileg a Sttihmer Frigyes Rt.
berháza
1894-97.

8.1.67. Szentkirálý utca 1ó. 36516 lakóépület
Kauser Gyula, 1898.

8.1.68. Szentkirálý utca 19.
lásd: Bródy Sándor utca 9.

8.1.69. Szentkirálý utca 28-30. 36596 egykori Szent Istvan Táľsulat
Nyomđája és a Király-terem
Hofflrauser Antal. 1 889.

8.1.70. Szigony utca 1.

lásd: Baľoss utca 87lB
8.1.71. Szigony utca2.

lásd: Baľoss utca 87/A

8.1.72. Szigony utca36.
lasd: Üiloi tú78.

8.1.73. Szörény utcaL-4.
|ásd.. Százados út 6.

8.1.74. Szörény utca 5-7 .

: Hungária körut 32-38.
: Stróbl Alajos ltcaL2.

38878 Székesfovárosi ki slakáso s b éxhźnak
Ybl Lajos, 1909-1910.

8.1.75. Szuzutca 1.

lásd: Tavas zmező utca 7.| 5.

8.r.76. Sťllzutca2.
lásđ: Tavaszmezó utca 1'7.

8.1.77. SzĹuutca 5-7. 35256 Rákosi Jenobźľ'a
ifi. Nagy István, 1906-1907.

8.1.78. Tavaszmező utca7-75.
: Szúz utca 1.

35246 iskola
Pártos Gyula

18.r.7e. i

tl!-----l
18.1.80. ilt
i8.1.81. 

I

1

_- __ _i

Tavaszmezo utca 17.
: SzuzuÍcaŻ.
Tömő utca7-9.
lásd: Bókay János utca 49-55.

Ullői út 14.
: B_a1oss ujca ] 1.

35263 jiskola
i 18e6.

-T-_----.-
36753 iAľany Sas-udvar 

i

jFođor Gyula, 1905-1907. 
il---..__.

i 8.1.82. l Ullői tLt f6-28.

i lásd: Bókay János utca 49-55.

3ot



8.1.84. Üuoĺ ĺt za.
: Koráný Sándor ltcaZ.: Szigony
utca 36.: Apáthy Istviín utca
: Balassa utca

3617711 Klinikák

8.1.85. Vajda Péter utca 4-l.
: Bláthy ottó utca 42-44.
: Delej utca49-51.: Golgota utca 9.

3860Ur,2 egykori Ganz-Mávag munkáslakótelep
és kultuľhĺáz
191 1.

8.1.86. Vas utca 3. 36505 lakóęiilet
Kiss Géza. 1910.

8.1.87. Vay Adám ltcaZ.
lásd: II. Jłános Pá|pápatér |4-|6.

8.1.88. Yígutca2'
lásd: Népszillház utca 19.

8.1.89. Víg utca 28.
: Déri Miksa utca4.

34926 lakóépület
Fľeund Dezső, |9|4.

8.1.90.' Baross vtca2I.
: Szentkirálvi utca 45.

367s8 lakóéptilet
Tőry Emil, 1910-1911

8.1.91.- Szentkirálý utca45.
lásd: Baross utca 2l.

g.r.g2.* Ullői út 18. 36164 Révai-ház
Bachmann Károly, l875.

8.1 .93.- Puskin utca 19.
: Bródy Sándor ltca|2.

36ss9t10 Iakőhźn
P. Tóth Sándor 1901'

8.T.94.- Bródy Sándor utca|2.
lásd: Puskinutca 19.

2. Epületegyüttesek

1. József körut mindkét oldala azulľlal úffól a Blaha Lujzaténg,
a36408,36410,36411,3641211,3641212,36414,36415,3641,6,36417,36418,36419,36475,
36477,36683,36687,36690,36692,36693,36694,36695,36697,36702,36703,36704,
3 67 7 9, 367 80, 3 67 81, 3 67 85 / 4, 3 67 86, 367 87, 367 99, 3 6800, 3 680 1, 3 6802, 3 6803, 36804,
36805,34660,34661,34848,34849,34850,3485r,34852,34860,34861,34862,34863,
34865,34880,34881,34883,34884,34885,34886,35227,35636,35637,35638,35639,
35640,35641,35643,35645,35646,35647,35648,36398,36399,36400,3640214he|ytajzí 

i

számű ingatlanok. 
I

\{
'a'
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1. száLÍIlĹ| melléklet a településképi rendelethez

Főváľosi helyi véde|emmel érintett építészeti öľtikség

É
Cím Hel.yrĄzi szám Védelem tárgya

8.1.1 Alföldi utca2}.
lásd: Fiumei út 19/A. B

8.1.2. Baross utca 1 1.

lásd: Ülloi tLt|4.

8.1.3. Baľoss utca23-29.
: Miáńa utca33-4|.: Szentkirálvi
utca 4-6.: Üĺoĺ rĺt 26-28.

36771/14 Belső Klinikai tomb
Kolb enmeyer-Web er-Ki s s
1873.,1880., 1882.

8.1.4. Baross utca34. 36725 lakóépület

8.1.5. Baľoss lúcaJ|.
lásd: Horváth Mihálv tér 8-9.

8.1.6. Baross utcaSTlł
: Szigony utcaZ.

3s726ts lakóépület
ifi. Ray Rezső

8.1.7. Baross lÍca87/B
: Szigonyutca 1.

3572611 lakóépület
ifi. Ray Rezső

8.1 .8. Bérkocsis utca 40.
lásd: Népszi|lhźLz utca 31

8.1.9. Bíró Lajos utcaZ5.
lásd: Delej utca37,

8.1.10. Bláthy Ottó utca 42-44.
lásd: Vaida Péteľ utca 4-6.

8.1 .1 1. Bókay János utca49-55.
: Tomő ltca,|-9.: Üĺoĺ ĺt 72-74.

36262 gyerekklinika

8.r.r2. Bródy Sandor utca 9.
: Szentkirálvi utca 19.

36592 lakóépület
Dötzer Ferenc. 1871.

8.1.13. Bródv Sándoľ utca 17. 36625 lakóépület
Schannen Emő és Schannen Aľťúr

8.1.14. Bródy Sándor utca46'
: Kőfaragó utca 15.

36482 lakóépület
Erdi Zsigmond, 1928.

8.1 .15 Bródy Sándor utca 48.
lásd: Gutęnbers'tér 2.

8.1.16 Delej utca 37.
: Bíró Lajos ltca25.

38626 villa

8.r.17.

&í.-í8.

Delej utca 49-51.

1Ł.9. Yggľ9l9l_ Y!9! !^9:
Déri Miksa utca4'
lásd: Vís ltca29.

I

l8.1.18. IDéri Miksa ut

L ŕé$.YĹggt*
I

l

l

] 8.1 .19. i Dologház utca 4-I2.
] ] lásd: Fiumeiűt 13-17.

l 8. 1.20. ;Do|oýlaz utca 7 .

i 1lásd: Fiumei út 19lA, B

I

h,r

ľ*\
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8.1.2r. Dugonics utcaIT-2I.
: Korĺáný Sandor utca22-26.

36034 ęlęmi iskola
Szabő Gyula, 19l l köľtil

8.1.22. Festętics György utca 3-5.
lásd: Mosonvi utca 8.

8.1.23. Festetics György utca 1l-13.
lásd: FiumeiilĺL2-|4.

8.t.24. Fiumei űt 12-14.
: Festetics Gyĺirgy utca 11-13.

34s86
34587

lakóépület
Fodor Gyula

8.r.25. Fiumei űt 13-17.
: Dologházutca4-12.: II. Janos Pál
pěpa tér 1 8- 1 9.: Gáz|źng utca

34120 kőrhź.;z-reĺdelőintézet
Ger|óczy Gedeon-
Körmendi Niíndor, |936-1939.

8.r.26. Fiumei út 19/A' B
: Alťoldi utca 20: Do|oshźE ltca 7 .

34722/1
34727

egykori Budapesti Kertileti
Munkásbizto sító P énztár S zé|<hźaa,

egykori oTI Szék'lrĺáz
Komor Marcell-Jakab Dezső és Sós
Aladár, |9|2-19|3., 1930.

8.r.27. Futó utca 32.
lásd: Práter utcaZ9lA

8.1.28. Golgota utca 9.
lásd: Vajda Péter utca 4-6.

8.1.29. Gutenberg tér 2.
: Bródy Sánđor utca 48.: Kőfaragó
utca I7 .

36481 lakóépiilet
ErdiZsigmond, T9fT.

8.1.30. Hock János utca 1.

lásd: Horváth Mihálv tér 6.

8.1.31 Horánszky vtca L2. 3663s lakóéptilet
T914.

8.T.32. Horánszkv utca 13. 36615 lakóépĹilet
1 83ó.

8.1.33. Horváth Mihály tér 6.
: Hock János utca 1.

35s46 lakóépület
Fehér Lajos, 1911

8.1.34. Horváth Mihály tér 8-9.
: Baross lÍca7l.

35529 eľedetileg óvoda és iskola
Almási Balosh Lorand. 19I0-I9I2.

8.1.35.

8.1.36. Hungária körut 32-38'
lásd: Szörény utca 5-7.

8.1.37 .

8.1.38.

8l.te.

8.1.40.

II. Jĺĺnos Pźůpápatér 14-16.
: Vay Adám utcaZ.

II. János Pźipápatér l8-19.
lásd: Fiumeittt I3-I7.
Kisfaluđv utcaL7.
lásd: Práter utca 9.

Kiss József utca2I.
lásd: Népsz inház utca f2'

34760 iegykori oTI bérházak
j Preisich-V adász- Arkay-Li geti-Fischer-
l Molnár-Po gány, 1933- 1 93 5'

Lo+



8.1.41. Koráný Sándor utcaZ.
lĺsd: Üiloi tft78.

8.1.42. Koráný Sándor utca 22-f6.
lásd: Dugonics utca |7-2|.

8.1.43. Kőfaragó utca 15.
lásd: Bródv Sándor vtca 46.

8.1.44. Kőfaragó ltca |7.
lásđ: Gutenbergtér 2.

8.1.45. Kőris utca 13. 36070 ľeformátus templom és parókia
1896.. 1942.

8.r.46. Magdolna utca 5-9. 35s2Il1 egykori Vasas Széb'ház

8.1.47. Mrĺria úca33-47.
lásd: Baross utca 23-29.

8.1.48. Mosonvi utca 6. 34576 nevelőotthon
Gyalus Lászlő és Mór Lajos, 1913.

8.r.49. Mosoný utca 8.
: Festetics György utca 3-5.

34577 iskola

8.1.50.-

8.1.51. Népszínhĺĺz utca 19.
: Víg utcaZ.

34818 lakóépület
LajtaBé|a, |911-|9|2.

8.r.52. Népszínház utca 22.
: Kiss Jőzsef utca}|.

34679 egykoľi Polgáľi Serfőzde bérháza
Vidor Emil, 1906 körül

8.1.53. Népszínház utca 31.
: Bérkocsis utca 40.

34776 lakóépület
Révész Sámuel és Kollár JózseĹ
1912 körül

8.1.54 Népszínház utca 35 35065 lakóépület
Málnai Béla és Haźsz Gvula. I9I1-
1912.

8.1.55. Prźúer utca9.
: Kisfaludy utca27.

36394 lakóépület
Körössy Albert Kálmán, |904-1905.

8.1.56. Práter utcaZ9lA
: Futó utca3Z.

36326 lakóépület
Vermes Jozsef.I9I4.

8.1.57. Rá,kőczitlt7. 36555 eredetileg lakó- és uz|ethźlz
Schmahl Henľik. 1890.

8.1.58.- Rökk Szilárd utca 9. 36678 1akóépület
Gyalus ZoLtán, 1910 körül

8.1.59. Rökk Szilárd utca 1 1. 36677 lakóépület
Gvalus Zo|tán.1906,

8.1.60.

8.1.61 .

irl ó'

Stróbl Alajos utca 16.
Lásd,: Százados út 3-13.

Stróbl Alajos l:tcaZZ.
lásd: Szĺjrény utca 5-7.

Százados út 3-13.
: Stróbl Alajos utca

művésztelep
Wossala Sándor16.

38837/4 !

I
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8.1.63. Szazados út 6.
: Szörény utcaf.4.

38883 elemi iskola
Gyalus LászIő,I9I3.

8.1.64. Szentkirálý ltca4-6.
lásd: Baross utca 23-29.

8.1.65. Szentkirálý utca 8. 36s12 egykoľi Stĺihmer épület

8.1.66. Szentkirálý utca 10. 36513 eredetileg a Stähmer Frigyes Rt.
bérháza
1894-97.

8.1.67. Szentkirálý utca 16. 36s16 lakóépület
Kauser Gyula, 1898.

8.1.68. Szentkirálý utca 19.
lásd: Bródy Sandor utca 9.

8.1.69. Szentkiľálý utca 28-3 0. 36596 egykori Szent Istvĺĺn Társulat
Nyomdája és a Kiľály-terem
Hoffhauser Antal, 1 889.

8.1.70. Szigonyutca 1.

lásd: Baross utca 87lB
8.r.71. Szigony ttcaZ.

lásd: Baross utca 87lA
8.r.72. Szigony utca 36.

Hsd: Ülloi ttt78.
8.1.73. Szörény utca}-4.

|ásd: Százados út 6.

8.r.74. Szörény ltca 5-7 .

: Hungária körut 32-38.
: Stróbl Alajos utca22.

38878 Székesfővaľosi kislakásos bérhazak
Ybl Lajos, 1909-1910.

8.1.75. Szuzutca I.
lásd: Tavas zmezó utca 7 -1 5'

8.1.76. Szíizlltca2.
lásd: Tavaszmező utca L7 .

8.1.77. Szuzutca5-7. 35256 Rákosi Jenőháza
ifi. Nagy István, |906-1907.

8.1.78. Tavaszmezo utcaT-15.
: Szťlz utca 1.

35246 iskola
Pártos Gyula

8.1.79. Tavaszmezo utca 17 .

: SzúzutcaŻ.
3s263 iskola

1896.

8.1.80. Tömő utca7-9.
lásd: Bókay János utca49-55.

8.1.81.

8.1.82.

Ülloĺ ĺt tą. i

i: Baross utca 11. i

;. - *.- . -' **'i
Ullői út 26-28'

i ilásd: Baross utca 23-29.

i 8.1.83. l Ulloi űt 72-14.

I ilásd: Bókay János utca49-55,



8.1.84. Ullői út 78.
: Koráný Sandor utcaZ.: Szigony
utca 36.: Apáthy István utca
: Balassa utca

36177/l Klinikák

8.1.85. Vajda Péteľ utca 4-6.
: BláthY ottó utca 42-44.
: Delej utca 49-5I.: Golgota utca 9.

3860U1,2 egykori Ganz-Máv ag munkáslakótelep
és kulturhaz
191 1.

8.1.86. Vas utca 3. 36505 1akóépület
Kiss Géza. 1910.

8.1.87. vayAdám ltca2.
lásd: II. Jĺínos Ptůpápatér 74-|6.

8.1.88. Yígutca2.
lásd: Népszínhaz utca 1 9.

8.1.89. Víg utca 28.
: Déri Miksa utca 4.

34926 lakóépület
Freund Dezso,I9I4.

8.1.90.. Baross utcaZl.
: Szentkirálü utca 45.

36758 lakóépület
Tőry Emil, 1910-1911

8.1.91. Szentkirályi utca 45
lásd: Baross utca 2l.

8.1.92.- Ülloĺ ĺt ts. 36764 Révai-haz
Bachmann Káľoly, 1875.

8.1.93.. Puskin utca 19.
: Bródv Sándor utca 12.

36ss9/r0 |akőház
P. Tóth Sándor 1901.

8.1.94.. Bródy Sándor utca |2.
lásd: Puskin utca 19.

2. Epaletegyi.ittesek

l. József körut mindkét oldala azv||aiúttól a Blaha Lujzaténg,
a36408,36410,36411,36412/1,3641212,36414,36415,36416,36417,36418,36419,36475,
36477,36683,36687,36690,36692,36693,36694,36695,36697,36702,36703,36704,
367 7 9, 3 67 80, 3 67 8r, 3 67 g5 I 4, 367 96, 3 67 97, 3 67 gg, 3 6900, 3 690 1, 3 6902, 36903, 3 6904,
36805, 34660, 3466|,34848,34849,34850, 3485|, 34852,348ó0, 3486I,34862, 34863,
34865,34880,34881,34893,34994,34995,34996,35227,35636,35637,35639,35639,
35640,35641,35643,35645,35646,35647,35648,36398,36399,36400,36402/4helyrajzi
számű ingatlanok.

Luo



3. sz. fĺiggelék a településképi ľendelethez

Telepĺĺlésképĺ szempontból kiemelt teriiletek
(a településkép védelméről szőňő2016. évĺ LXXIV. tiiľvény 1. melléklete alapján)

1. a villźgi)ri)kségi helyszín teriilete és védőijvezetének teľiilete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľos teľületén világörökségi helyszín és annak
védőövezet nem található.

2. a míiemlék teriilete és a míÍemléki jelent teriilet, a műÍemlěkí környezet teriilete

Lásd 1. sz. fiiggelék.

3. a tiirténelmi emlékhely és a nemzetÍ emlékhely

Nemzeti emlékhelyek:
Fiumei úti temető
Magyar Nemzeti Múzeum éptilete és a Múzeumkert
S al gótarj án i tńí izr ae|ita temető

Történelmi emlékhelyek
Corvin mozi épülete és a Corvin köz
Ludovika Akadémia fr épülete
Tľefoľt-kert

4. a történeti keľt és a tijrténetí tój teľiilete

Történeti kert
Füvészkert
Orczy-kert

Tĺirténeti táj nem ta|źůhatő a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuáros területén.

5. a védett temető teríilete

Védett temető
Fiumei úti temető
S al gótarj ani tlti izr aelita temető

\^{
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6. a ľégészetí érdekűí teriilet és a régészeti lelőhely teriilete

Régészeti érdekĺi terület a VIII. kerÍilet területén nem található.

Régészeti lelőhelyek:

lelőhely
szám

źlzonoslto nev védelęm HRSZ EOV Y
koordináta

EOV X
koordináta

r5270 Baross tér, Keleti pályaudvar,
központi rész

szakmai 32951/2,32951/l 653281 239620

J r5272 Bérkocsis utca - Bacsó Béla
utca sarka

szakmai 3487 L / 2, 34842/2, 34864 I 4 651874 238872

6 15275 BródySandorutca l0. szakmai 36559/9 6s1179 238716
15276 Bródy Sĺándor utca l 8-20. szakmai 36525.36526 651270 238',759

9 t5278 Golgota utca, G anz Mávag
VII.sz. beiarat

szalmai 38599/3, 38600

r0 15279 Gyulai Pál utca - Süĺhly utca
sarka

szakmai 36435 - 36449 . 36450 6s148s 239008

l3 15282 Magdolna utca}4. szakmai 35339 652721 f38533
t6 15285 Mária utca, Gyermekklinika szakmai 36771/14 651513 238247
t9 15288 Múzeum körut 14-16.'

Múzeumkert
szakmai 36560 6sl r59 23858 I

20 1s289 Pollack Mi}uĺly tér, Magyar
Rádió éoĹilete

szakmai 36582 651307 238608

23 15292 Rákóczi út 31., Rókus kápolna szakmai 36434/2 651499 23912r
25 1,5295 Rákóczi út - Karolykörut

sarok
szakmai 36ss7/2 65r02r 238906

28 66284 Ullői út-Mária u. - Kőfaraso u.
- Vas u. - Rákóczi út -
Múzeum krt.

szah,mai 36562, 36563, 36564, 36565,
36566, 36567 / t, 36567 /2,
36569, 3657 0, 3657 l, 3657 2l r,
3 657 2 /2, 365',7 3, 3657 4, 3657 5,
36578t t, 36578t2, 36579,
36580, 36581, 36590, 36591,
36592, 36593, 36594, 36595,
36596, 36597, 36598, 36599,
36600, 3660r, 36531, 36532,
36533, 36534, 36535, 36536,
36537, 36538, 36539, 36540,
3654r, 36542, 36543, 36544,
36545, 36546, 36547, 36548,
36549, 36551 , 36553, 36554,
36555, 36556,36557/2,
3 65 58 / 5, 367 46, 34608/ 4,
3 6806 /2, 367 49, 367 51, 367 52,
367 53, 367 54, 367 55, 367 56,
36',7 5',7, 367 58, 367 59, 367 60,
3 67 61, 3 6',7 62, 3 67 63, 36',1 64,
3 67 65, 36',7 66, 3 67 6',7, 367 68,
367 69, 367 7 0, 367 7 r / 14, 36772,
367 r0, 367 1, l, 367 12, 36',7 13,
367 14, 367 15, 367 16, 367 17 ,

36,7 |8, 3 67 19, 3 67 20, 367 2ĺ,
3 6',7 22, 3 67 23, 3 67 24, 367 25,
3 67 26, 367 28, 367 29, 3 67 30,
3 67 3 r, 367 32, 367 33, 367 34,
367 35, 367 36, 367 37, 367 38,
3 67 39. 367 40. 367 4r. 36487 .

651325 238623
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36808, 367 50/ t, 367 50/2,
36559 /3, 36559 /2, 36509,
367 42, 3 67 43, 36602, 36603,
36605, 36606, 36607, 36608,
3661 8, 36619, 36622, 36625,
3 6626, 3 6633, 3 663 4, 3 663 5,
3 6649, 36650, 3665 l, 365 83,
36584, 3658ĺ9' 36559ĺ7,
365 59 I 8, 36483, 36484 / t,
36484/2, 36485, 36486, 36490,
36491, 36492, 36494, 36496,
36503, 36504, 36505, 36506,
36507, 365 I 1, 36512, 365 13,

36514, 365 I 5, 36516, 3651',1,

36518, 36519, 36520, 3652t,
36522, 36527 ,36559/4,
3 65 59 / 6, 36528, 36623, 36632,
366r',7 , 36560,36582, 3658',112,

36508, 36501, 36495, 36642,
36643,36616,36559/5,
3 65 59 /9, 36559 / 10, 365 61,
36645, 36498, 365 10, 3648r,
36655, 36559 ĺ | I, 366/j0, 36&I,
3 6652, 36654, 36609, 366 I 0,
3 661 l, 3 6489, 3663 l, 36493,
3 6636, 36638, 36628, 366t2,
36613, 36615, 36614, 36653,
36620, 36621, 36627, 36629,
36630, 36488, 36497, 36499,
36646, 36647 , 36648, 36523,
36524, 36525, 366M, 36637,
36526, 36529, 36530, 36482,
3 67 50 /3, 367 48 / t, 3 67 48 /2,

36585ĺ9, 367 45ĺ|, 367 45/2,
36s76tr,36s76/2

29 66286 Rákóczi út 31. és környéke szakmai 36434/ t, 36434/ 2, 3 643 5,
36436, 36437 t8, 3643',7 /9,
3 6437 / tO, 36437 / t7, 3643',1 I 12,
36437113.36437/2

651504 239072

7. a helyi jelentőségíĺ véďett érték teriłlete

Lásd 1 . és2. sz. melléklet, valamint a2. sz. fiiggelék

8. a NATURA 2000 teriilet, a nemzeti paľk teľiilete' a tújvéďelmí ktjrzet teríilete, az
orszúgos jelentőségíí természetvédelmí teľiilet, afokozottan védett természetvédelmí teriilet,

az oľszőgos ökohígíaí húlózat magteríilete és iikohigiaífolyosó teriilete

NATURA 2000 terĹilet, nemzeti park területe, tájvédelmi korzet területe, fokozottan védett
tęrmészetvéđe|mi teríilet, az oszágos ökológiai há|őzaÍ magtenilete és okológiai folyosó
terülęte a VIII. kertilet terĹiletén nem található.

A VIII. kerület területén található országos jelentőségű védett természeti tenilet, a Budapestią t

Botanikus Keľt Természetvédęlmi Terület (Füvészkert). \*-\
f I \\l
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9. a tájképvědelmi teriilet, az egłedi tújérték teriilete

Tájképvédelmi terĹilet, egyedi tájérték területe a VIII. kerĹilet tertiletén nem található.

10. a helyÍ jelentőségűí teľmészetvédelmí teriilet és a védett teľmészeti értěk

Helý jelentőségÍi természefuédelmi teriilet és helý védett természeti érték a VIII. kerĹilet
teľületén nem található.

hr
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4. sz. fĺiggelék a településképi rendelethez

A keľĺilet közteľĺiletein és kiizhasználat céljára átadott magánteľületein elůiltethető fafajok
jegyzéke

Latin név Magyaľ név
magyaľ
fajta-e

várostűľés
méľtéke

Aceľ campestre'Elsrijk' 'Elsrijk'mezei juhar nem Jo

Acer campestre 'Rozi' 'Rozi' mezei juhar igen Jo

Acer platanoides koraijuhar nem közepes

Albizia julibńssin selyemakác nem Jo

CatĄa bignonioides szívleveliĺ szívarfa nem k<izepes

Celtis occidentalis'Cirpi' 'Cirpi' nyugati ostoľÍá igen Jo

Celtis occidentalis'Globosa' gömbostorfa rgen Jo

Celtis occidentalis'Nebraska' 'Nebraska' nyugati ostoďa lgen jó

Celtis occidentalis' Sudiíľ' 'Sudár' nyugati ostoďa
igen jó

Crataegus x lavalleei fényeslevel u gaIagony a nem Jo

Crataegus laev igata'Nagybo gyó s' T.[agybogyó s' kétbibés galagonya lgen Jo

Crataegus laevigata'Paul's Scarlett' piľosviľágú díszgalagonya nem jó

Crataegus monogyna'Dunakanyar' 'Dunakanyať egybibés galagonya lgen jó

Crataegus monogyna'Stľicta' oszlopos galagonya nem Jo

Cľataegus pinnatifida'Tahi' 'Tahi' szárnyaltleveliĺ galagonya igen Jo

Fraxinus americana'Purple Tahi' 'Purple Tahi' fehér kőris igen Jo

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica magyar kőris nem jó

Fľaxinus angustifolia'Raywood' 'Raywood' keskenylevelű kőris nem Jo

Fraxinus angustifolia'Tahi' 'Tahi' keskenvlevelű kőris lgen Jo

Fraxínus angustifolia'Tękeres' 'Tekeľes' keskenvlevelű kőľis igen jó

Fraxinus excelsior magas kőris nem jó

Fraxinus excelsior'Altena' 'Altena'magas kőris nęm jo

Fraxinus excęlsior'Atlas' 'Atlas'magas kőris nem Jo

fr
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Fraxinus excelsior'Geessink' 'Geessink'magas kőns nem Jo

Fraximus excelsior'Tekeres' 'Tekeres' magas kőľis igen jó

Fraxinus excelsior'Westhofs Gloľie' 'Westhof s Glorie' magas kőris nem jó

Fraxinus ornus'Mecsek' g<imbös viľágos kőris lgen Jo

Fľaxinus ornus'Pilis' 'Pilis'virágos kőris rgen Jo

Fraxinus omus'Obelisk' obelisk'viľágos kőris nem jó

Ginkgo biloba Ginkgo bilob a p áfr ányfeny ő nem Jo

'Barabits Szháda' (Ginkgo biloba'Globus') 'Baľabits szháda' páfr anyfenyő rgen Jo

Ginkgo biloba'Kitsi' 'Kitsi'páfrrányfenyő igen jó

Ginkgo'Magyar' 'Magyar' páfranyfenyő igen jó

Gleditsia triacanthos f. ineľmis tĺivistelen lepényfa nęm Jo

Gleditsia tľiacanthos'Moraíne' 'Moraine' lepényfa nem Jo

Gleditsia tńacanthos'Shademaster' 'Shademaster' lepényfa nem jó

Gleditsia triacanthos'Skyline' 'Skyline' lepényfa nem Jo

Gleditsia triacanthos'Tekeres' 'Tekeľęs' tövises lepényfa lgen Jo

Platanus x hispanica' Ludoüca' 'Ludovika' k<izönséges platán igen közepes

Prunus x cistena vérszilva nem közepes

Pvnrs calleriana' Chanticleer' 'Chanticleer' kínai k<irte
nem Jo

Pynrs calleriana'Redspire' 'Redspiľe' kínai kĺirte nem Jo

Pynrs calleľiana 'Beech Hill' 'Beech Hill' k<izönséges vadkĺirte nem kĺizepes

Sophora japonica kĺizĺlnsé ge s j ap ánakźrc nem jó

Sophora japonica'Regent' 'Regent' köztinséges jap źnakźrc nem Jo

Sorbus dacica 'Torda' 'Torda' erdélü berkenve lgen kĺizepes

Soľbus degenii' Csákvár' 'Csákvár' Dégen-beľkenye lgen közepes

Soľbus inteľmedia svéd berkenye nem közepes

Tilia'Szent István' 'Szent István' háľs igen közepes

Ulmus pumila'Puszta' pusztaszll igen Jo
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A keľület kiizteľületeĺn és kiizhasználat céljára átadott magánterületein tilos eliiltetniaz
alábbi jegyzék szeľĺnti fafajokat

(A fásszáľú ntivények védelméľől szóló Koľmányrendelet alapján)

Latin név Magyar név

Acer negundo zöld juhar

Ailanthus altissima miľigyes bźůványfa

Amorpha fruticosa cserjés gyalogakác

Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris

Padus serotina kései meggy

Robinia pseudoacacia fehér akác

fl
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefoáľos onkormányzat Képviselő-testĺiletének
. . . 120|7 .(IX.07.) tinkorm ínyzati ľendelete

a Jőzsefválľos Kerĺĺleti Építésĺ Szabä|yzatáľól (JóKESZ) szĺíló 66t2007. (xII.12.)
önkoľmányzati ľendelet eryes ľendelkezéseinek hatályon kívüt helyezéséről

Buđapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormányzat Kęviselő-testĹilete az épített
köľnyezet alakításaľól és védelméről szóló t997. évi LXXVIII. tĺiľvény 62. $ (6) bekezdés 6.
pontjában kapott fe|hatalmazrás alapján, valamint Magyarország he|ý ĺinkoľmányzatairő|
sző|ő 20||. évi CLXXXIX. töľvény.23. $ (5) bekezđés 5. pontjában megĺillapított
feladatkörében eljĺáľva a következőket rendeli el:

1. $ Hatályát veszti a Jőzsefvźros Kerületi Építési Szabáĺ|yzatáľól (JóKÉSZ) szóló 6612007.
(xII.12.) önkormrányzati renđelet (a továbbiakban: lorÉSz) 5. $ (3)-(4) bekezdése, 6. $.a, a
8. $ (4) bekezdése, 9. $ (6) bekezdése, 10. $.a, 11. $ (2) bekezdése, 12. $ (8) bekezdése, 15.$
(3) bekezdése és a 15. $ (7) bekezdése.

2. $ Ez a rendelet 201.7 . október 1. napjĺán lép hatályba.

Budapest, 20|7. szeptembeľ 7.

Danada.Rĺmán Edina
jegľző

dľ. Kocsis Máté
poIgármesteľ

fr

{/, tłľĺĺ /vv
g18



aJőzsefvíľos Kerületi Épftési Szabáiyzatáról (JóffiSZ) szóló 66t2007.(KI.12.)

tinkoľmányzatĺ ľendelet mĺídosításáľól szĺíló

...... 12017 . (...) tinkoľm ányzatí ľendelet

Indokolása

1. Általános indokolás

A településkę védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 14. $ (2)
bekezdése a|apjźn a helý építési szabá|yzat telęüléskepi követelményeit, 20|7. szeptember
30-ig lehet alka|mazni. A rendelkezéseket be kell építeni az új telęüléskęi rendelętbe.
Ezffi. sziJkséges a rcrÉsz vonatkozó rendelkezéseinek a feltilvizsgźiata és hatályon kívül
helyezése.

2. Részletes ĺndokolás

1.$ -hoz

A párhuzamos jogalkotás elkertilése céljából akozmuvęzetékek láthatóságával; az épületek
köZtertiletrő| Iäĺthatő homlokzatainak kialakításával, felújításával, szinezéséve|; az
utcabútorokkal ftözterületi bútorok) kapcsolatos; a közteľületen elhelyezhető pavilonolłkal
ftioszkok), vendéglátó teraszokkal kapcsolatos; valamint az egyes zöldfelületekkel
kapcsolatos előírások hatályon kívĹil helyezéséről rendelkezik.

2.$-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

i
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Hatásvizsgá1at

A rendeletteĺvezet esetében figyelernbe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) |7. $ (1) bekezdése előírja az előzetes
hatásvizsgálatot: ,,A jogszabály előkészítĺĺ5.e _ a jogszabźiy feltételezett hatasaihoz igazodó
ľészletességű előzetes hatásvizsgźiat elvégzésével felméri a szabźiyozźs várhatő
következményeit. Az e|őzetes hatrásvizsgálat eredményéről a Kormány áttal előterjesztendő
törvénýavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormanyt, önkormiínyzati rendelet esetén
a helý önkoľmĺányzat képüselő-testtiletét tźĘékoztatru kell. Miniszteri ľendelet renđelkezhet
úgy' hogy az źt|ta|a meghatiĺrozott esetben a közjogi szervezetszabźiyoző ęszköz elkészítője
előzetes hatásvizsgál atot v égez.,,

A hatásvizsgálat sorĺán aJat. (2) bekezdésben meghatározottakat kellktilönösen vizsgálni.

1. Tarsadalmi, gazđasági' költségvetési hatása: Nincs

2. Környezeti és egészségi ktivetkezményei : Nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs

4. A jogszabály megalkotásłának sziikségessége, a jogalkotás elmaľadásának varható
következményei:

A módosítás elmaľađása indokolatlanul płáľhuzamos szabáIyozást eređményezne. A 2010.
évi Cxxx fu. 3.$, a jogalkotás alapvető követelménye alapjłĺn jogszabá|yban nem
ismételhető meg más jogszabályban mar szabźt|yozott rendelkezés.

5. A jogszabály alkalmazásźůloz szĹikséges személý, szervezeti, tttrgý és pénzĹigý
feltételek:

A módosított ĺorÉsz a|ka|mazásához szfüséges feltételek a Vĺárosépitészeti Irodán
biztosítottak.
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3lc



á ale-trątaę-r

Búđapéśt Főváľos WII. kerüIét Jóżśefuáľos onkormányzata Képviselő.testĺiletének
.. . .. . ĺ2017 .(Ix.O 7.) iinko rmányzati ľendelete

a helyi építészetĹműszaki teľvtanács létľehozásáról és műkiidési rendjéről 2312013.
(v. 1 5.) iinko ľmányzati rendelet módosításárĺíl

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺárosi onkormźnyzat Kęviselő-testĺilete az epített
kömyezet alakításaľól és védelméről szóló t997. éví LXXVil. törvény 62. $ (6) bekezdés
4. pontjában kapott fę|hata|mazás alapjĺĺn, a Magyarország helý önkoľmanyzataiľól szóló
20|I. évi CLXXXIX. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontjában meghatźrozott feladatkörében
eljáwa a következőket rendeli el:

l.s Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuĺĺrosi onkorményzat a helý építészeti.műszaki
tervtanács |étrehozásáről és mfüödési rendjérő| 23l20I3. (V.l5.) önkoľmĺáĺlyzati rendelet (a
továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (2) bekezdésében a ,,Főépítészi irodźlď, kifejezés ,,az illetékes
szervezeti egységnél'' kifejezésre módosul.

2.s A Rendelet kiegészül az a|źtbbi 4/A. $-sal:

4/A. $ (1) Bírálóként, illetve elnökként, tagként nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban a

tźtr gyalaĺdó tervdokumentáció tervezője, valamint annak

a) akozigazgatási hatósági eljĺĺrás általanos szabá|yairől szóló törvényben meghatározottak
szerinti hozzźúartoző j a,

b) a tervdokumentáció benýjtását mege|ozo egy éven beltil szerzői jogi védelem alá eső
alkotás tekintetében szerzőtársa, munkatarsa, társtervezojevagy ágazati terwezője volt,

c)munkatźrsa, illetve gazdasäg1 tarsaságban fulajđonostársa, a fulajdonában á||ő gazdaság1
tiíľs as ágnak alkalmazottj a v agy azza| megbízási j o gvi s zoĺyb an á1l, i l letve

d) tlilajdonában levő gazdaság tarsaság a|kalmazásźlban vagy azza| megbízási
jogviszonyban ál1ó tervezo.

(2) A tervtanácsban nem vehet részt az, akitől nem várhatő eI az ügy targýlagos megítélése.
(3) Településrendezésí eszkozre vonatkozó tervtanácsi vélemény kialakítása esetén nem

lehet eln<jk, tag, illetve bíráló az e|fogadásban érintett ĺinkoľmányzat a|ka|mazottja, valamint a
képviselő-testtilet tagtra.

(4) 
^z 

összeférhetetlenség elbírálásának részletes szabá|yaiľól a tervtanács tigyrendje
rendelkezik.

(5) A bíráiő, atag a tervtanács elnökének halađéktalanul, de legkésobb az ok felmerülésétől
számitott 3 napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben összeféľhetetlenségi ok áll fenn.
Az összeférhetetlenségi okot az összęférhetetlenségi okról való tudomásszeľzéstől számított
nyolc napon' de legkésőbb a tervtanácsi e|jźrás megindulásźLtó| szźtmitott hat hónapon belül a

,}ť
g),ł



tervtanácsi taľgyaláson részt vevő, valamint a tervtanácsi vélęménnyel érintett személy is
bejelentheti.

3.$ Ez a rendelet 201-7. október 1. napjan 1ę hatályba.

dr. Kocsis Máté
polgármester

Danada-Riman Edina
jeewó
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Részletes indokolás

1.$-hoz
A ľendelkezés módosítását Budapest Fővĺíros VIII. kerület Józsefuĺírosi onkormányzat
Polgĺírmesteľi Hivatala Szewezeti és Mfüödési Szabályzatában a szewezeti egység nevének
megv źůto záls a indokolj a.

2. $-hoz
A Rendelet korábban nem taľtalmazta a teManács tagsaira vonatkozó összefeľhetetlenségi
szabźiyokat. A tervtanács a mfüödése soriĺn a magasabb szintrĺ jogszabályban meghatározott
összeferhetetlenségi szabályokat tekintette a tagtraka irĺínyadónak. A Rendelet kiegészítését
az inđokolja, hogy az epitett környezet a|akításáľől és védelméről szóló 1997. évi LXXVIIL
törvény fe|hatalmazza az oĺlkormányzatokat az összeférhetetlenségi szabtiyokmegalkotásrára.
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Hatásvizsgálat

A rendelettewezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. torvény (a továbbiakban: Jat.) 17. s (1) bekezdése előírja az elozetes hatásvizsgálatot:

,,A jogszabály előkészítője _ a jogszabźiy fe|téte|ezett hatásaiho z igazodő részletességrĺ _
előzetes hatźsvizsgáIatelvégzésével felmén aszabáiyozásvárhatô következményeit. Az
előzętes hatásvizsgálat eredményero| aKormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormĺányľendelet esetén a Koľmaný, ĺinkormányzati rendelet esetén a helý önkormányzat
képviselő-testĺiletét tájékoztatĺi kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az áIta|a

meghatározott esetben a közjogi szervęzetszabźtlyoző eszkoz elkészítője előzetes
hatásvi z s g á|atot v é gez.,,

A hatásvizsgálat soľĺán alat. (2) bekezdésben meghatározottakat kellkiilönösen vizsgálni.

1 . Tĺírsadalmi, gazdasági, koltségvetési hatása:

Nincs

2. Komyezeti és egészségi kovetkezményei:

Nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Nincs

4. A jogszabály megalkotásának sztikségessége, a joga|kotás elmaľadásának várhatő
következményei:

A módosítás elmaradása indokolatlanul párhuzamos szabá|yozást eredményezrLe. A 2010. évi
CXXX tV. 3.$, a jogalkotás alapvető követelménye alapjĺĺn jogszabźiyban nem ismételhető
megmás jogszabá|ybanmźrszabźiyozoľtrendelkezés.

5. A jogszabá|y a|ka|mazásźůloz szükséges személý, szetvezetí,tźrgyl és pénzügý feltételek:
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének
...... 12017 . (Ix.....) łinkoľmányzati ľendelete

a Jónsefválľosi onkormányzat tulajdonában lévő közteľületek hasznáIatáról és
blasznáłatán ak ren d j é rő l

Budapest VIII. keriitet Józsefuaĺosi onkormtnyzat Képviselő-testtilete az Alaptorvény 32.
cikk (2) bekezdésében kapott eľedetijogalkotói hatásköľében, a6. $ (2) bekezdés 13. pont, 8.

$ (1) bekezdés h) pont, 15. $ (3) bekezdés d) pont és a 28. $ (2) bekezdés tekintetében a
mozgőképről szóló 2004. évi II. töľvény 37. $ (4) bekezdésében kapott felhataImazźs a|apjtn,
a Magyarország helyi ĺjnkormányzatairő| szőIő 20|l. évi CLXXXX. törvény 23. $ (5)
bekezdés 2. pontjábanmeghatározott feladatkörében eljźtrva a következőket rendeli el:

I. Fejezet. Általános rendelkezések

1. A ľendelet célja' hatáůya, és alkalmazása

1.$ A Rendelet céIja a köZterület rendeletętésétől eltéľő célú hasznáIatfua vonatkoző
szab źiy ok me gállapítás a.

2.$ A rendelet hatáIya a Budapest VIII. kęrület Józsefuiírosi Önkormáĺyzat (a továbbiakban:
onkormĺĺnyzat) kozigazgatási tertiletén az onkorményzat tulajdonában álló közterĹiletekľe
terjed ki.

3'$ A ľendelet előírásait az onkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott településkép
védelméről szóló szabályokkal egyĹitt kell alkalmazni.

2. Erte|mező ľendelkezések

4.$
E rendelet alka|mazásźlban:

1. közeľĹilet:
a) az épített köľnyezet alakításáľól és védelmérőI szo|ő tcirvény szeľinti közterĹilet,
b) íngat|anoknak akozhasznáIat cé|jara źúađott tésze, az eĺĺ.ő| szóló kül<jn megállapodásban

foglaltak szeľint;
2. épĺJlet: az épített ktirnyezet a|akításáről és védelmérő| sző|ő törvény szerinti épület;
3. nyílt szęrkęzęú pult: téľelemekkel nem határolt, talajhoz rĺem rogzített., ideiglenes,

keľeskedelmi célokat szolgáló szeľkezet;
4. szőrő|aposztás: kis terjedelmű, hirđetési (terméket vagy szolgáltatást népszerúsítő) vagy

tĄ ékoztatási célú nyomtatvány, ir at kézb ő| kézbe tĺjľténő ingyenes átadźsa;
5. tĺimegközlekedési megálló: a tömegkĺizlekedési jáľmrire tĺjrténő fel- és |eszáIlás

lefolytatásaľa, illetve a tömegközlekedési jármrĺľe töľténő vétrakozás céIjna közteľĹileten
elkülönített tertilet, amely, ha kiépítése (így jfudaszigetjellege, korliítokkal való ellátása stb.)
jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást je|ző tábIátőI a
jfuđaterületéből
a/ autóbusz jźrmuveknél csuklós jarmu esetén 2 m széIes és 18 m hosszú, egyéb jármu

esetén 2 mszé|es és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2mszéIes és 36 m hosszú terület;
b) vi||amos jáľművekné| 2 m széles és 55 m hosszú teľiilet, valamint a megállóhelyeknél

létesített utasváró;
6. tuľisztikailag kiemelt köztęriilet: Józsefuaľoskozigazgatási terĹilete;
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7. Nemzetközi sportesemény: az a spoľtesemény, amelyen aNemzetközi olimpiai Bizottság,
a Nemzetkcjzi Paraolimpiai Bizottság, egy nemzętközi szövetség, egy jelentős sportesemény
szetvezĺí azirányítő testiilet, vagy az je|ĺjli ki a spoľtesemény technikai tisztségviselőit;

8. ktjztertileti értékesítés: a közteľiiletenvégzett kiskereskedelmi tevékenység;

9. mozgőbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre
szeľelt v agy áIta|a vontatott eszkoz;

10. tĺirténelmi emlékhely: a ĺemzet vagy valamely veltink é|ő nemzetiség történelmében
meghatároző jelentőséggel bíľó helyszín, amelyet a Koľmány rendelettel ttjľténelmi
emlékhellyé nyilvánít;

11. Cégfábla: avźi|alkozás nevét, funkcióját, tulajdonosát, az a|apítás évét tarta|maző, a
vźila|kozást magában foglaló épületen, vagy az azza| éľintett telken létesített
rekliámberendezés;

12. Cégzász|ő: egy vállalkozás nevét,logóját, fimkcióját, az a|apítás évéthrta|mazhatő, a
vállalkozást magában foglaló épületen létesített zászIő (arryaghaszĺźiattőI fiiggetlenül);

13. Citylight poszter: vá|toző taľtalmú hirdetések elhelyezésére szoIgźiő, egy vagy
kétoldalú, átIétsző, áttetszo buľkolaton keľesztiil, beliilről megvilágított hirdętő berendezés; a
teleptiléskép védelméľő| sző|ő törvény reklámok kozzététe|ével kapcsolatos ľendelkezéseinek
végľehajtásĺíľól |04120|7. (Iv. 28.) Korm. ľendelet 1.$ 4. pontjában meghatározott
információS vagy más célú berendezés egy fajtéĄa;

14. Címtábla: azon vá||a|kozás nevét, címét tarta|maző reklámberenđezés, mely
vá||alkozás azađott épületen belül mfüödik, de a köztęrĹiletről nem kĺizelíthető meg;

15. Dobogó: vendéglátó teraszok kiteleptiléseinek szint kiegyenlítését szolgźůő fix,
közterülethez rlem rogzítetÍ., cjnhordó épített elem;

|6. Hirdetőtáb|a: vá|toző taľtalmú hirdetésęk elhelyezésére szolgáló, közteľületrő| |źĺhatő,
egy oldalán 2,0 mz-né|kisebb felületű reklámberendezés;

17. Jardareklám: a gyalogosfeltileten megjelenő festett vagy vetített reklám;

18. Kiľakatvitrin.. az épület homlokzati síkjźŕroztögzíÍett., doboz jellegű, a kereskedelmi-,
szo|gá|tatő-, vagy vendéglátó egység helyiségével közvetlen kapcsolatban źiIő, egyedi
megjelenésű, üveglappal borított, jellemzően teľmék elhelyezésével, a váIla|kozéts, izIet
źruvtůasztékának bemutatását szo|gá|ő rękliímberenđezés, amelynek az épu|et homlokzatán
ttjrténő elhelyezése nem minősiil éľtéknĺjv e|o v á|toztatásnak;

|9. Közteľületi beľendezés'. az utcabútoľ és a k<jĺerületi bútor fogalmába nemtartoző a
közteľületen ideiglenesen elhelyezett elem (pl. forgatási đísz|et, jáÍmíJ bemutatás,
ĺĺrubemutatás, építési kordon' konténer, szonyeg' páľakapu, ideiglenes źnamvęzetésre szolgáló
légkábel, ftjldön vezetett kábel, vitágláda);

20. KöZteľĹileti bútor: aZ utcabútor kivételével olyan, a köZterület haszná|atát
komfoľtosabbá tevő beľendezés vagy eszköz, mint a hulladékgyújtő, a pad, a kanđe|áber, a
kerékpáľtároló, a parkolást gátló oszlop, köZteľĺileti őra;

2I. Vendéglátó terasz: közteľület hasznáIati engedéllyel a ľendezett terepen vagy
épületrész zárőťöđémén kialakított helyiséghez, oná|ló rendeltetési egységhez vagy azok
köztjs közlekedőihez kapcsolódó' jáÍhatő szilárđ buľkolatú kiilső tartőzkoďőtér;

22. utcabutor: a településkép védelméľől szóló töľvény reklámokközzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végľehajtásáról sző|ő I04l20I7. (IV.28.) kormányrendelet szerinti
utcabútor:
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23. Kioszk: a településkép védelméről szóló törvény reklámokközzétételével kapcsolatos
ľendelkezéseinek végľehajtásźlrőI szőIő 10412017. (IV.28.) koľmányrendelet szeľinti kioszk.

il. fejezet.akiizteľiilethasználatáravonatkozó szabályok

3. A kiĺzterület rendeltetésétől e|térő célú használata

5.$ (1) A kĺjzterĹiletet rendęltetésének megfelelő céIra _ jogszabáIyok keretei között _ bárki
haszná|hatja.

(2) Akońerület rendeltetésszeľíi hasznáIatamások hasonló célú jogait nem koľlátozhatja.

(3) Rendeltetésétől eltéľő célú a kcjzteľület haszná|ata,ha ahaszná|at a köZteriilet vagy annak
meghatźttozott tésze mások áIta|i rendeltetésszerĺi igénybevételét az e rendeletben
megfo galmazott módo n akadźiy ozza.

6.$ (1) A köZteriilet ľendeltetésétől eltéľő hasznáIatźlhoz (a továbbiakban: köZtęľiilet-
hasznáIat) az onkormĺĺnyzat hozzájźrulása (a továbbiakban: kĺjzterület-haszná|ati
hozzźĄ áruIás) s zfü sé ge s.

(2)Końerulet-használatihozzájźlrulástkellbeszeľęzni:
1. köZteľületbe nyúló védőtető, előtető, emyőszerkezet elhelyezéséhez, fennmaľadásához,

ha az a köztertiletbe az épi|et azon fa|énak síkjától 10 cm-en túl nyulik be, vagy annak nyitott
állapotú közteriiletre eső vetiilete az I m".t meghaladja;

2. hhďetőtábla és citylight poszter elhelyezéséhez, fennmaradásához. ideérťve a váIasztási
kampaný szolgźiő önálló hiľdető-berendezés közteľületen töľténő elhelyezését,
fennmaradását is;

3 . utc abúto r'r a hely ezett ľekl ám elhel yezé séhez, fennm ar adásához;
4. ki o s zk, nyílt szerke zetu palt l éte s íté s éhez, fennmar adás źůloz,
5. termelői piaci árusításhoz;
6, a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fiilke és

vźtrakozőhelyiség, izemarryagloltő állomás, izemanyag-egységáĺat je|zo berendezés
l étę s íté s éhez, fennmar adásźlho z;

7. a kozúsnasággal kapcsolatos építmények és beľendezések elhelyezéséhez,
fennmaľadástúloz,amennyibenazoknemakoztlttartozékai;

8. utcabútor, köZtertileti berendezés, keĺékpáľtźrolő, kcjzterületi őra e|he|yezéséhez,
fennmaľadásához;

9. építési munkával kapcsolatos létesítmények, valamint építmények elhelyezéséhęz és
töľmelékek, építési anyagok táro|ásához (felvonulási terulet);

10. közĹizemi izemzavar' távközlési kábelek hibaelhárításához kapcsolódó
tevékenysé ghez,ha a közterület igénybevétele előreláthatőan a72 őrát meghaladja;

11. alkalmi jellegű kĺiztertileti és mozgóbolti ĺĺrusításhoz, - ideértve a kézbol töľténő
árusítást is,

12. pľomóciós tevékenység végzéséhez (szóľólap vagy termék osztása), szo|gźitatő
tevékenység végzéséhez, szórakoztatő tevékenység foIytatásához, valamint a
porlľérď1zoláshoz;

13. fénykép-, videó- és hangfelvétel, a mozgőképről szóló törvény (a továbbiakban:
Filmtv.) hatá|ya alá nem tartoző filmalkotás készítéséhez aŁkor, ha az a köZtenilet
ľendeltetésszeríhaszná|atát 30 percnél hosszabb ideig vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb
méľtékben akadá|y ozza;

14. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos ľendezvények, kiállítások, 
8

vásarok, piacok (a továbbiakban együtt: ľendezvények) megtaľttsához szükséges közterületi k 7U,Ą1
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helyszín hasznáIatéłloz, valamint mutatványos tevékenység folýatásához,tovźlbbá az ezę|ďlęz
kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhę z, fennmatadásźlhoz;

15. a kiiztertilet egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátő-ipari hasznosításźlhoz, az ez
alapjan létesített iizlethelyiségből ideiglenes vagy idényjellegri vendéglátó teraszhoz;

16. fák és zcjldteľületek védelmét szo|gá|ó beľendezések elhelyezéséhez, fennmaľadáséůloz;
17. települési szilań hulladék gyiĺjtéséľe szo|gá|ő konténer köaerületen t<jrténő

elhelyezéséhez;
18. a közuti közlekedési szolgáltatásokľól és a közúti jármúvek üzemben 1'artźsárő| sző|ő

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. $-ában foglalt esetben;
|9. utcazenéléshez;
20. az alkalmankénti ľakodáshoz, koltozéshez

haszĺá|atźůloz;
2I. civil és egyéb szervezetek érdekében

berendezések elhelyez éséhez, fennmarad ásźthoz;
22. éte|osńáshoz szĹikséges berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásělhoz;
23. a miĺvészeti alkotásnak minősülő tfugyak, valamint a múvészeti alkotásnak nęm

minősülő vallási, kulturális, tĺjľténelmi szimbólum(ok), emléktábla(fü) ideiglenes
e|helyezéséhez;

24. nem közterületen áIIő üzlethelyiség esetén az izlet hom|okzatáva| &intkęző
köztertileten töľténő ideiglenes vagy idényj ellegű ĺírusításhoz;

25 . lj'z|etí szá|Iítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelye zéséte, árukiadásľa;
26. építési-kivitelezési munkához sztikséges munkagép tartőzkoďása cé|jára;
27. o|yal ľendezvények kapcsán, ahol arésztvęvők zöldteľiiletet használnak.

7.$ (1) Üzemképtelen gépjárművet köZteľiilet-hasznáIati hozzájáru|ás nélkiil csak
mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabađtárolni.

(2) 
^ 

közterület-hasznźiati hozzájźru|ást a gépjármtĺ tulajdonosa vagy üzemben tartőja
kérheti.

(3) A közterĹilet-hasznáLati hozzáĄćlru|ás főútvonalra és tömegközlekedés áItaI jźń útvonalra
nem, mellékúwonalľa csak hatĺáľozottidore - legfeljebb 60 napta -, díj ellenében adható ki.

(4) A gépjármti tulajdonosa vagy uzembeĺtartőjaüzemképtelen jármúvek esetében köteles a
közteriilet-haszná|ati hozzájáru|ás szźtmát a gépjármu ęlső szélvédőjén, kíviilľől jól látható
helyen és olvasható módon elhelyezni.

8. s ( 1 ) Nem kell kö zteľiil et-haszĺáIati ho zzáj áruIás :

a) akozÍlt, a jźlrda és a zöldteriilet építéséve|, javitásával és fenntaľtásával kapcsolatos 72
őrai idotartamot meg nem haladó köZteľiilet-igénybevétel esetén;
b) közuzemi uzemzava\ távktjzlési kábelek hibaelháľításához kapcsolódó tevékenységhez,

amennyibena72 őraiiđőtartamot nęm haLadjameg a munkák e|végzése;
c/ statikus vagy más szakéĺto á|ta| megá|lapított élet- és balesetveszély megszüntetését,

e|hźtrításźi szolgá|ő kĺjzteriilet-igénybevétel esetén' 30 naptaľi napot meg nem haladó
időtartamon belül;
d) az uttartozékok és a közúti kĺizlekedés szervezésének és iľanyitásának céljait szolgáIő

berendezések elhelyez éséhez;
e) politikai rendezvényekhez, amennyiben az kereskedelmi, vendéglátó és

ľeklámtevékenység végzéséve| nem j ár;

fl sportesemények szeľvezése esetén a spoľtesemények útvonalának kijelĺiléséhez és
bińosításához;

sziikséges közterületi helyszín kizarólagos

végzett adomanygyĺíjtéshez szükséges
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g) końeru|etbe nyúló védőtető, előtętő, ernyőszerkezet elhelyezéséhez,ha az a közeľületbe
azon épület falának síkjától, amelyľe rcgzítették' 10 cm-en tul nem nýlik be, vagy ha annak
köZteriilettel érintkező felülete az 7 négyzetmétert nem haladja meg;
h) fénykép-, videó- és hangfelvétel, a Filmtv. hatá|ya a|á nem tartoző f,rlmalkotás

készítéséhez al<kor, ha az a közteľĹilet rendeltetésszertĺ hasznźiatát 30 percnél nem hosszabb
ideigzavĄavagy 15 m2 alaptertiletet nem haladja meg;

Đ a szőrakoztató, kereskedelmi, vendéglátó, szo|gźitató hely nyitvaĺ'artási ideje alatt
kisméľetti (maximum 5 0 liteľes) hulladékgyrĺjtő edény elhelyezése esetén;
j) viľágláda (legfeljebb két datab, de a 2 m. nem haladja meg) elhelyezéséhez és

fennmaradástlhoz.

(2) A közterület nem rendeltetésszerú, de közteľĹilet-használatihozzájáľulást egyébként nem
igénylő igénybevéteIét az igénybevételmegkezdését megelőző 72 őrétvaL,legkésőbb azonbarl
ahaszĺáIat megkezdésével egyidejrĺleg a Polgĺírmestęri Hivatal köZteľiilet-haszná'|atí ügyekért
felelős szervezeti egységénél (a továbbiakban: Ügyosztály) be kell jelenteni.

9.$NemadhatóközterĹilet-hasznáIatihozzájérulás:
1. tömegközlekedési jármúvek megállóira vonatkozóan, kivéve, ha a köztenilet

igénybevéte|e az utasforgalom cé|jait, vagy az utasok ę|Iźttását, tájékoztatźtsát szolgź.Ija
2, o|yan jfudaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az

úttestre lépő gyalo go s észlelését akadźiy ozná;
3. zöldteriiletekľe, ha a tervezętt hasznáIat az ott levő ncivényállomźányt maradandóan

kaľosítja és a helyľeállítása nem lehetséges, kivéve a terĹilettikön hűzőđő közművek
javításćlhoz, létesítéséhez, fenrfiaĺtásźůloz nélkülozhetetlen munká|atokat;

4. k<jzterületen nęm árusítható teľmékek forgalmazásához;
5' aľusító, keľeskedelmi vagy szolgéitatő célokat szolgáló és ztrt szerkezetli építmények

létesítéséhez, kivéve, ha a településkép védelméről szóló önkoľmányzati rende|et lehetővé
teszi.6. olyan tevékenység gyakor|ására, amely a komyezetre kaľos hatással lenne, a
kd zb iaons ágot v agy az e gészsé get v e szé lye ztetné ;

7. olyaĺ létesítmények és beľendęzésęk létesítésérę, amelyek mfüödtetéséhez a szfüséges
energia- és vízel|átás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszenĺ
szenrlyvizelvezetés és hulladéktáľolás nem biztosithatő, vagy a fe|haszĺá|ás méľtéke nem
ti|apíthatő meg'

8. jármű javítására;
9. reklámh or do zó c él l al e lhe l y ezett j źrmu táĺ o|ásźlho z;
10. mutatványos tevékenységre, kivéve ünnepnap vagy rendezvény alkalmából a

rendezvény időtartamár a;

11. ha a hozzájáĺulást kérőnek köZterület-haszĺáIati díjtartozása van és részletťrzetési
megállapodás megkötését nem váIIaLja' vagy a koľábban megkötött rész|etťlzętési
megállapodásban rogzitett részletek megfizetésével 30 napot meghaladó késeđelembe esik;

12. ha ahozzáljátulást kérő jogi személy tagjának akére|mezett tevékenységből kifolyólag
közterület-hasznáIatí díjtarto zása v an.

13. árusító aszta| elhelyezésére, kivéve a következő ünnepek előtti maximum 20 napos
alkalmi árusítást, vagy a sportpályáknál spoľtesemények.hezkapcsolódóan történő aľusítást:

a) kaĺácsony _ szilveszter,
b) nőnap,
c) húsvét,
d) március 15-i Íinnepség,
e) halottak napja,
f) anyák napja. d
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14. e ľendelethatźllyaaIátartoző bármely köferiiletľe,haatelepiiléskép védelméről szóló
önkoľmányzati renđe|et a końerület rendeltetéstől eltéľő haszná|atćra korlátozźst, vagy
tilalmat íľ elő;

15. a kĺjzúti kcjzlekedés szabá|yairól szóló |lI975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 5. $
(1) bekezdésében meghatározott, a k<izlekedésben valő részvétel feltételeivęl nem rendelkező,
vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordoző céI|aI való elhelyezéséhez,
tároláséůloz

16. abban az esetben, ha a kérelem benyújtását megelőzo évben legalább két alkalommal
vagy haľom éven belĹil három vagy ennél több alkalommal a köztertilet-hasznáIati
hozzźi1érulźls nélkül vagy attól eltérően haszĺá|t köZterületet, és ezt a tényt a közterület-
hasznáIat ellenőľzésére j ogosult szervek (személyek) megállapítottrík.

17. t<irténelmi emlékhelyen elhe|yezett emléktábla kĺjzvetlen k<izelében, az em|éktábIa
síkjától számított 3 méteľen beltil és a Corvin koz egészteriiletén.

10. $ A 9. $ 17. pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik az önkormźnyzati és állami
ľenđezvényekkel kapcsolatos köztęrület-haszná|atra.

11.s A 9. $ 17. pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik az építési munkával kapcsolatos
létesítmények, valamint építmények elhelyezéséhez és törmelékek, építési anyagok
táro|ásćůloz (felvonulási terulet) kapcsolódó közterület-hasznźiatra azza|, hogy az 1956-os
forľadalom és szabadsźryharc megemlékezésének napjźú. mege|oző 7 naptáti nappa| ezen
tevékenysé g v égzésére nem adható köZteľĹilet-hasznźt|at.

III. fejezet. Eljáľásĺ szabályok

4. Akőzterůilet.használat időtaľtama és a közteľůilet-hasznáiatihozzájárulás
kéľelmezése

12.s (1) Közterület-haszntiati hozzájtru|ás csak iđeiglenes jelleggel meghatározott
időtatamra vagy meghatélrozott feltétel bekĺjvetkeztéig legfeljebb 1 évre; a településképi
bejelentési eljáľás során hozott dĺjntésben engedé|yezet| utcabútoron elhelyezett
reklámhordozó elhelyezése esetén legfeljebb 15 évre adható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre _ kĹilönösen áI|vány, építóartyag,
tĺjrmelék elhelyezésére _ kcjzteľüIet-hasznźiatihozzttjtlrulás csak az építési munka végzésének
é s a kcj zteľiil et helyľe ál lítás anak időtartarrlźn a ađhatő .

(3) Az országgyűLési képviselők választásáva| és az önkoľmányzati, valamiĺĺt az egyéb
képviseleti szeľvekbe való váIasztássa|, továbbá népszavazássa| kapcsolatos hirdető.
berendezések elhelyezéséhez a vá|asńźs napjának kitűzését követő naptól a választások
napját ktivető 15. napig terjedő iđősza|<ĺa adható köZtenilet-hasznáIatihozzájaru|ás.

(4) A közterület-haszĺá|ati hozzájaru|áS nem pótolja a jogszabźiyokban előírt egyéb
engedélyek (például építésügyi, egészségtigyi, rendészeti stb') hatósági, szakhatósági
engedélyek, szakhatósági engedé|yek,hozzźtjárulások, vélemények, nyilatkozatok beszeľzését.

(5) A vendéglátó teraszon zeneszo|gáItatás, és a (6) bekezdésben foglaltak kivételével TV,
proj ektor kihelyezése tilos.

(6) A vendéglátó teraszon külĺjn kérelem és köĺerĹi|et-haszná|ati hozzájtttulás alapjĺĺn"
projektor illetve te|evíziő késztilék helyezhető ki nemzetközi sportrendezvények idejére{, e
legfeljebb az esemény id'ótartamára,me|yérta 1. melléklet szerinti díjtételt kell fizetni ďv
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(7) A napernyő kihelyezéséért kérelmet kell benýjtani. Amennyiben a napernyő vetülete nęm
nyulik tul a vendéglátő teraszon, külön köZtertilet-haszná|ati díjat nem kell fizetni.

(8) A vendéglátó teľaszokon azuz|etekfulajdonosai ktitelesek jő|Iáthatő helyen tájékoztatást
nýjtani a köZtęľületi kiszolgálás lejártĺának idejéről.

13.s (1) A köZtertilet-haszĺá|atihozzéĄźlrulást annak kell kémie, aki a köZterĹiletethaszná|ni
kĺvźnja.

(2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefiiggő
kĺjzterület-haszĺáIat esetében a tulajdonosnak vagy a tulajdonos képviseletére jogosult
személynek kel l a közteľĹilet-haszná|ati ho zzáj áru|ást be szerezni e.

(3) Szórólaposztás esetén a közteľület-hasznźiati hozzéýtlĺulást annak kell kéľnie, akinek
érdekében a szőrő|apot osztani kívanjĺák.

(4) YírágIáda kihelyezése esetén a köĺeriilet-hasznźiatí hozzźĄźrulást az üzlet hasznáLőjarak
kell kérnie.

14.s (1) A kérelmet a kérelmezetthaszná|atkezdo időpontja előtt legalább 16 munkanappal
korábban, amennyiben a ktjzteľület-használat ahét napot nem halađja meg' abban az esetben
legalább 8 munkanappal koľább ar, az Ü gy osńźiyhoz kell benyújtani.

(2) A 9. 5$ 13. pontjában meghatározott alkalmi jellegiĺ árusításokra vonatkozó kéľelmeket a
kérelmezett időpont előtt legalább 30 nappalkell benyújtani.

(3) A 6. $ (2) bekezdés 23. pontja szerinti esetben a kérelmet, ha az elhelyezés az év első 6
hónapjában tervezett, abban az esetben az azt mege|őző év szeptember 30. napjáig, ha az év
második 6 hónapjában terveze|t, abban az esetben az adott év marcius 31. napjáig kell
benýjtani.

(4) A közteľület-haszná|atíhozzźĄĺírulás iranti kérelemnek tartaImaznía kell kĹilönösen:
a) a kére|mező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét,

telefonszám át, faxszźlmźú, e -mal| címét;
b ) a kö zÍerulet-használ at c éIJ át é s időtartamát ;

c) akonerulet-használat helyének, módjĺának és méľtékének pontos meghatźlrozását, 1:100
méretaráný helyszínĺajzon töľténő megjel<llését, az utcabútorok, fák, egyéb kĺjzlekedést
befolyásoló elemek feltüntetésével, rendezvények esetén atervezett ľészťvevői létszámot és a
tervezett illemhelyek _ ktilön megjelölve az akadáIymentesítettek - helyét és đarabszámát;
d nyíIvźntartásba vételt igazo|ő okirat másolatát;
e) a kére|mezó áItaI folytatni kívánt tevékenységben részt vevők nevét és lakcímét vagy

székhelyét;

fl építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal <isszefüggő
közteľület-haszntiat esetében az épittetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt
esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélý;
Đ kereskedelmi, szoIgá|tató és árubemutatási célolľa vonatkozó kérelem esetén a

kitelepülés tervezęttmődját bemutató fenyképet vagy műszaki rajzot is;
h) céýáb|a, cégzász|ő' citylight poszter, cimtáb|a, hirdetőtábla, kirakatvitľin és utcabútor,

közterületi bútoľ elhelyezése iránti kéľelem esetén a kihelyezendő eszköz teľvét és az érintett
kcizterület fenyképét ;
, amennyiben településképi bejelentési eljaľás köteles a tevékenység, az enől szóló

önkormányzati rendeletben szabályozott j ogerős döntést.
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(5) A lakőhazakat, tźnsashźlzakat, Iakásszövetkezeteket érintő az egy naptári évbęn két
hónapot meghaladó felújítási, karbantartási munkálatok végzése esetében a (4) bekezdésben
foglaltakon túl a következĺĺ mellékletek benyújtása is szfüséges:

a) méretaľányos helyszínĺajz, megjelölve a közterület-használat pontos cé|ját és idejét;
b) annak megjelölését, hogy a felújításhoz, karbarúartáshoz szfüséges anyagok tárolása

hol töľténik;
c) építési titemterv.

(6) Az (5) bekezdésben meghatfuozott köĺertiIet-haszná|atok hosszabbításźlra vonatkozó
kéľelem esetén a következő mellékletek benffitása szfüséges:

a) ľészletes leírás a munkálatok elhúzódásĺĺnak okĺíľól, kĺirülményeiľől;

b) az építési titemtervnek a kérelem benyújtásáig megvalósított eredményeiről, és a folytatás
v árható titemezé s érő l.

(7) Telepiilési szíIźnd hulladék képződésével jáÍő közteľĹilet-használathoz kozterilet-
haszná|ati hozzájźniźls akkoľ adhatő, ha a kérelmezo igazo|ja, hogy a települési szilarď
hulladékkal kapcsolatos közszolgá|tatást _ ennek teljesítésére jogosult szo|gá|tatő tftján _
igénybe veszi.

(8) A kérelmet az erre ľendszeresített nyomtatványon vagy a nyomtatvány taľtalmi ęlemęit
tarta|maző beadványban elektľonikus úton Vagy személyesen vagy meghata|mazoÍĹútján kell
benyújtani.

(9) A kĺ}zteľület-haszĺá|atí kéľelem benyújtása nem jogosítja fel k&ę|mezőt a köZteľiilet
hasznźiatára.

5. A ktizteľü let-hasznáI ati hozzájáľulás me gadás a

15.$ (1) A kcjztęrii|et haszná|ati hozzźljźrulás irĺínti kérelemľől _ a (2)-(3) bekezdésben
foglaltak kivételével első fokon a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) dönt.

(2) 
^ 

Képviselő-testtilet dont az 6. $ (2) bekezdés 23. pontja szeľinti esetben, a benyújtási
hatarídőt követő 60 napon belül.

(3) A polgármesteľ első fokon dĺjnt
a) amennyiben a Bizottság 16 naptźti napon át nem ülésezik, vagy összehívott ülése nem

volt határozatképes;
b) amennyiben a kérelmezetthasznáIatiđőtartanTIa a7 naptáľí napot nem haladja meg és a

kérelmező nem kér díjcsökkentést vagy díjelengedést;

ą önkormanyzativáIasztásokat követĺj 30 naptári napig;
d) a Filmtv.-ben szabá|yozott filmalkotás forgatása céljából töľténő igénybevétel esetén.
e) a kérelmező a30. $ alapján díjf,rzetés alóli mentességben részesül.

(4) A hozzźi1áru|ás iľánti kérelmek elbírálása során figyelembe kell venni a településkép
véđelméről szóló ĺjnkormányzati ľendelet mÍĺemlékvédelmi' kegyeleti, köľnyezetvédelmi,
koztĺsńasźlgi, idegenfoľgalmi, kulturális szempontokat, előírásokat, lakossági panaszokat,
szakmai állásfoglalásokat, továbbáaz eIjátásbaĺkozreműködők által előírt követelményeket.
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16. $ (1) A közteľĹilet hasznźiatźrőI szőIő döntést az IJgyosnźiy a kozigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás titalźnos szabáIyaiľól szóló 2004. évi CXL. tĺirvény (a továbbiakban:
Ket. ) s zabályai s zerint hatát ozatb a fo glalj a.

(f) AzÜgyosĺály a döntés előkészítése során a ktivetkezőket vizsgálja:
a) akońertilęt-használat nem tartozík-e a 9. $-a hatźiyaa|á;
ó/ a kérelem Larta|mazza-e a |4. $ (4)' (5) és (6) bekęzdésében meghatározottakat;
c) akozterulet használatźůloz, a közteľtileten tervezett tevékenységhez mely szakhatóságok

előzetes hozzájáru|ttsa, állásfog|a|ása, véleménye,nyilatkozata sztikséges;
d) aki>zteruIet-hasznáIat ĺisszeegyeztethető-e a 15. $ (4)bekezdésében foglaltakkal.

(3)Akĺiĺeľület-haszná|atihozzájarulásnaktarta|mazĺĺakell:
a) a jogosult nevét és állandó lakóhelyének, székhelyének vagy telephelyének címéq
b) a közteriilet-használat céIjzú, és időtartamát'
c) a közteľület-használat helyének, módjanak, terület nagyságának és feltételeinek pontos
meghatźtrozását,
d) az engeđéIyezési eljáľásban közreműkcjdők szakvéleményében foglalt előírásokat,
e) a kĺiĺeľülęt-hasznáLatí díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének
módját,
f) a kĺizterület folyamatos tísztántartásának, valamint a köĺerületi létesítmény
karbantaľtásának és a kĺjzterĹilet-haszná|at fo|ýtn e|őá||t rongálásnak a hasznáIő sajźt
költségén történő helyreállítási kötelezettségét,
g) ahozzájĺírulástól eltérő köZteriilet-haszná|atkĺivetkezményeire való figyelmeztetést,
h) a közterĹilet-haszná|at megsziintetésének lehetőségéről szóló tźtjékoztatźtst, valamint a
hozzájáru|ásvisszavonástrava|őfi gyelmeztetést,
1) a hozzájárulás érvényességének megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállításaľa
vonatkozó kötelezettséget,
j) a közteľület-haszna|at időtartarna a|att a sztikséges állagmegóvási, karbantaľtási és
tísztántartás i ktjte l ezettsé g el őíľás át.
k) az építési munka végzése esetén, ha a köĺerület-használat a járđa teljes szélességét éľinti
és a gyalogosok k<jzlekedése a másik oldalon Iévő jańaru nem teľelhető át, a használó
köteles a gyalogos ok szźtmźtravédőtetővel ellátott átjaÍőt kialakítani.

(4) A közterület filmforgatási célú haszná|attnak feltétele, hogy a kére|mező hatósági
szeruőđésben vállalja

a) az ercdeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett ktizterület és köZteriileten elhelyezetttárgyakľenđben- éstisztántartását,
c) a keletkezett hulladék ę|száI|itásźĺ,
đ) a filmforgatással éľintett lakosság és vállalkozások tájékoztatását a filmfoľgatással

kapcsolatos lényeges információkĺól a Íilmfoľgatás megkezdése előtt legkésőbb 2hétte|,
e) a gyalogosok, a gépjármuvek biaonságos és akadálymentes közlękedését, továbbá a

tát sashźnak és az ijzletek me gkö ze l íthető s é gének b i zto sítását,
f) a filmfoľgatás során felmeľülő kaľok megtérítését, ideértve a harmadik személy felé

töľtént káľokozást is.

(5 ) A közterület-haszn á|ati hozzájárulást meg kell küldeni :

a) akérelmezłĺnek,
á/ a BRFK VIII. kertileti Rendőrkapitányságnak,
c) a I ózsefvárosi Közterület-felügyeletnek,
d) aBudapest Józsefuáros onkoľmányzatPolgármesteľi Hivatala Hatósági lJgyosztźiyának,
e) aBudapest Józsefváros onkormányzatPolgráľmesteri Hivatala Pénzügyi ŰgyosztáIyának. ,/v
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(6) A köZteľül et-hasznáIati ho zzáj árulas me gta gadás át kĺj zö lni kell :

a) akére|mezőve|,
b) a J őzsefvárosi KözterĹilet-feltigyelettel,
c/ a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságga|.

(7) 
^ 

köZteľĹilet-haszná|atí hozzájarulás eređeti péIđányźt., vagy annak hiteles másolatát,
valamint a đíjťĺzetési kötelezettség teljesítését igazoló dokumenfumot (havonta, negyedévente
vagy félévente töľténő đijfizetés esetén valamennyi beÍizetést igazolő dokumentumot) a
tevékenységet folytató személy kĺjteles a helyszínen magánál 1.artari és ellenőrzésre jogosult
személyek felhívására bemutatni.

6. A közteľiilet-h aszn á.Jati hozzájáru lás megszűnés e, szü n etelése

1 7. $ ( 1 ) A közteľül et-haszná|ati hozzáj tmlás me g szúnik :
a) a ho zzźĄárul ásb an me ghatáľ o zott idő elte ltéve l ;
b) a hozzájárulásban meghattrozott fęltétel bekövetkeztével;
c) haa teľĹiletľe ilzemzavarelhaľítás miatt;
d) a hozzájaru|ás alapján hasznźlIatba adott közterület tulajdonosa, vagy művelési ága

megv źitozásiínak ingatlan-nyilvantartási bej egyzésével ;
Đ ha a kĺjzterületen folytatott tevékenységľe jogosító okiľat érvénye vagy hatáLya

megszűnik, vaEY a jogosult a tevékenység folytatásara való jogosultságát egyébként elveszti;
fl a jogosll|thaIá|ával vagy _ jogi szeméIy,jogi személyiséggel nem rende|kező tfusaság

esetén - jogutód nélkiili megszrinésével;

Đ ha a jogosult bejelenti az onkormrínyzatnak, hogy a közterület hasznáIatáva|
érdekkörébęn felmeľült méltanyolható okból felhagy. A megszűnés napja az a nap, amelyen
az onkorm áĺy zat a b ej el enté srő l tudo m ást szer ez.

(2) 
^ 

közterület-haszĺá|ati hozzájtlru|ás megszúnése esetén külĺin dĺintés nélkül a jogosult
áItaI már beťlzetetthaszntiati díj időaranyos részét - a kciztęľiilęt-használati hozzájźrulásban
foglaltak szerint _vissza kell fizętni a jogosult részére.

(3 ) A közteľület-haszn áIati hozzájaľulást vissza kell vonni amennyiben
a) az ügyfélnek harminc napot meghaladó k<jzteriilet-haszná|ati đíjtartozźsa van és azt

írásbeli felszólítás ellenére nyolc napon belül nem ťlzeti meg,
b) a hozzájźrulásban vagy a közterü|et-hasznéiatra, vagy az ezzel kapcsolatos

tevékenysé gekľe vonatko zó j o gszabźlyokban fo glaltak me gsértése miatt.

c) azÖnkormányzata k<!ĺerület más célú hasznosításaľól dönt.

(4) A közterület-haszn á|atí ho zzájárul ás vi s szavonh atő, ha

a) az efte jogosult szervek eljaĺásuk során megállapítjfü, hogy a közteľtilet.haszná|at a
helyben érintett lakosság jelentős részének nyugalmát zavarja

b) a közterületľe közérdekből szĺikség van.

18.$ (1) A Bizottság közérdekből _ különösen ĺinkormányzati, állami rendezvények
me gtartás a e s etén _ a kö zteri|et haszná|atának szünetel é s ét rendelheti el.

(2) 
^ 

közterĹilet-haszĺáIat szünetelésének ideje nem szĺĺmít bele a közteľület-haszná|at
időtartamába és nem lehet hosszabb, mint ahozzźĄárulás|ejártáigméghátra|évő idő.
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(3) A közterĹilet-hasznźiat sztinetelésének idejére a már beťtzetett közterĹilet-hasznáLati díj
időaľányos részét külĺjn dtjntés nélkül vissza kell ťĺzetni a közterület-használati
hozzájáru|ásban foglaltak szerint - a jogosult részéte.

19. s A f,llmforgatást akadályoző, de akérelmęzőnek fel nem róható, valamint a rendkíviili
teľmészeti események esetén az onkoľmáĺyzat az akadźĺIy elhaľulása utáĺ az esetleges
ktnelhátítást vagy helyreá||itást kĺivető tíz munkaĺrapon belül biztosítja iĄra aközteľületet.

20.s (1) Ha a közteľiilęt-haszĺźllati hozzájźnllás megszűnik vagy sztinetel, a jogosult
kártalanitźIsi igény nélkiilköteles a kĺjzerĹilet eredeti áIlapotát_ ktilönĺisen annak tisztaságát_
haladéktalanul helyreállítani.

(2) 
^ 

köZterĹilet-haszná|attal jaró ktitelezettségek _ így külcjnösen a közteľĹilet-haszná|ati dij
megfizetése _ Szempontjából azt az időt is be kell számitaní a kĺjĺerii1et-haszná|atba, amely
alatt a jogosult az eredeti állapotot hiĺánytalanulhelyreállítja.

7 . Kőzteriilet-használati díj

2 1 . s ( 1 ) A kö zterül et hasznéÄatáért kö 
^eru|ęt-haszná|atí 

đíj at kel l fi zetni.

(2) AközteľĹilet-használati díjak éves-, havi-, napi- vagy idénydíjak.

22.$ (1) A díjat a köaeľiilet-hasznáIatí hozzájźrulásban rogzitett ídőtartarnĺa és módon a
jogosult köteles előľe egy összegben megťĺzetni.

(2) Amennyiben a kĺjĺerülethasznźiat đíja az 50 millió forintot meghaladja' akéľelmező a
kérelem elbírá|ásáig írásban kéľheti - legkésőbb akére|mezett közterĹilet-haszná|at|ejnatarlak
idej éig - a đíj megfizetésének a ha|asztását.

(3) Az (2)bekezdés szerinti ha|asztott díjfizetést a Bizottság abban az esetben engedélyezheti,
amennyiben a kéľelmező a kéľelemhez csatolja a köaerĺ'i1et-haszná|ati díj megfizetésérőI
szóló bank által kiadott gaĺanciaváIla|ő nyi|atkozatot. A gaľancíavá||alő ĺyí|atkozat átadása
nem mentesíti a kérelmezőt a köZtertilet-hasznáIati díjnak ahatźrozatban rogzítettek szerinti
megfizetése alól.

(Ą Az (2) és (3) bekezdésben foglaltak a|ka|mazhatóak a lakóépületek esetében az épitési,
szerelési tevékenység végzésére kért köZtertilet-használat esetében is azza|,, hogy ilyen
esetben kérelemĺe a 29. $ (1) bekezdés a|ka|mazásának lehet helye, így a garanciavállalás
érvényességének a29. $ (1) bekezdésben rögzített dĺintés meghozataláig kell szólnia.

(5) Tartós (legalább hat hónapot meghaladó) közterü|ęt-hasznźiat esetén a Bízottság a
jogosult kérelméľe havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű
đíjťlzetést megállapíthat, amennyiben az esedékes díj nettó 10.000 forintnál magasabb. En. a
ténýaközteľület-haszná|atihozzźĄáru|ásbanrögzítęnikell.

23.$ (1) A létesítmérĺryel elfoglalt közteľület nagyságának megá||apitásáná| a létesítmény
négyzetméterękben szétĺnított teľületét kell figyelembe venni, beleértve a hozzá tartoző _ az
alapteľtileten tulnyúIó _ szerkezetęt.

(2) 
^ 

közteľület-hasznáIati díj megállapítása szempontjából minden t<jredék négyzetméter
felfelé keľekítve e gész né gy zetméternek számít. tri
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24.$ (1) A közterület-haszntĺIati díjat a döntésre jogosult egyedi dcintéssel áI|apitja meg a 1.

melléklętbęn meghatározott díjak alapján. A 1. mellékletben meghatározott díjakat általános
forgalmi adó nélkül kell érteni.

(2) Amennyiben a közteriilet hasznáIata ťĺzető parkolóhely elfoglalásźwal jár, abbarl az
esetben a ťlzetendo díj napi <isszege megegyezik a teriiletre érvényes 1 órai parkolási díj és a
díj kĺiteles időszak szorzatźlĺak összegével paľkolólrelyenkérrt.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az a jőzsefvĺíľosi székhęlyű egyéni vźi|a|koző vagy gazdálkodó
szervezet' melynek vezető tisztségviselóje józsefuárosi állandó lakóhellyel rendelkezik, egy
parkolóhely nagyságú köZteľĹilet-hasznźiat igényig a polgármester külön döntése a|apjtn az e
ľendeletszeľintiközterĹilet-haszná|atidíjťlzetésérek<jteles.

25.$ (1) Az 6. $ (2) bekezdés 15. pontja szerinti tevékenység esetén azađott évet megelőző
évben beťlzetett köZtertilet-haszná|ati díj 20%-át az onkormtnyzat a társashtlz részére
visszafizetheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghattrozott visszafizetenđó díj a vendéglátó terasszal közvetlenül
érintett táĺsasházakat illetheti meg, azaz az izIetet magźtba foglaló társasházat, és az azza|
közvetlentil szomszédos társasházakat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakľól a Bizottság a tźrsasházak kérelme alapján dönt
minden év december 31. napjáig'

(4) A (3) bekezdés szerinti döntéshozatal során kiiltjnösen az a|ábbi szempontokat kell
ťrgyelembe venni:

a) a társashźn |akásainak szźmát;
b) a taľsasházban ténylegesen lakók szźtmźt a közterület-haszná|at időtartama alatt,

amennyiben a taľsasház szęrvezeti és működési szabáIyzata e|ófuja a külcin tulajdonban lakó
személyek szárrÉnak bej elentési kĺĺtelezettségét;

c) a kite|epülés alapteľiiletét, tevékenységi körét;
d) atársasházkornyezętében lévő kitelepülések sztrrŕú., alapterületét, tevékenységi körét.

26.$ A 1. melléklet szerinti köZterület hasznźiati díjakat az onkormányzat minden év április
1 5 -i g feltilv izsgá|j a.

27.s Annak a közterület-használónak a kérelmére, akinek bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó
összegű, |ejárt hatźtridejtĺ kĺiaeľület-hasznáIati đíj taľtozása van, a Bizottság rész|etfizetésí
megállapodás kötését hagyhatjajóvá. A rész|etťlzetési megállapodás legfeljebb 24 hónapra
sző|hat.

8. Méltányosság

28.$ (1) A Bizottság az e rendelet 1. melléklete a|apján megállapított közteľület-hasznźiatj
díj at csĺikkentheti vagy elengedheti :

a) azonkormányzatéľđekében végzettépítési, felújítási munkálatok végzé,seesetében;
b) a fővéĺrosi, önkormźnyzatí vagy áIIamí pá|yázaton elnyert támogatásból történő épület

felújítások esetében;
c) humanitáľius és karitativ célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d) kulturáIis és kcimyezetvédelmi célok érdekében végzeÍt tevékenység esetében;
e/ minden olyan esetben, amikoľ a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Jőzsefváros érdekeit

szo|gźija;
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fl bejegyzett politikai pártok, egyhźzak és táľsadalmí szewezetek nem kereskedelmi célú
rendezvénye esetében;

g/ oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témtý,ű filmalkotások foľgatása esetében;
h) a Filmtv. hatá|ya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, ahol az igénybeveendő

teľĹilet a15 m.-t e|étő, dę a20 m"-tmegnem haladó terĹiletú;
y' a Filmtv. hatá|ya aIá nem tartoző alkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttól számított 30 naptaľi napon belül ĺjsszességében nem haladjameg a2
ĺaptáti napot.

(2) 
^ 

polgármestęr a köńerületek filmforgatási célú haszná|atának díját cstjkkentheti vagy
elengedheti, amennyiben
a) azigénybeveenđő teľiilet a20 rĺŕ-tnem haladj ameg,vagy
b) íđotartarrla a kérelmezett időpontÍő| szźlmított 30 naptári napon belül összességében nem

haladja meg a 2 naptári napot.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében, amennyiben a kĺjaeľĹi|et ťlzető paľkolási
övezetbe tartozik és a hasznáLő azt ingyenesen haszĺáIja, abban az esetben a kieső parkolási
díjat köteles megfizetni.

(4) Nem adható a dijťĺzetés alól részbeni vagy teljes elengedés, ha akére|mező a kĺjzterĹiletet -
a kérelem benyújtását megeIőző egy évben - hozzźtjźrulás nélkiil, vagy a hozzájźru|ásbarl
fo gl altaktó l e ltérő en haszná|ta.

29.s (1) A Bizottság az építési, szerelési tevékenység végzésére kért köZteriilet-haszná|ati
hozzájáruIásban meghatáĺozott dij l00%-át a hasznźl|ő kéľelmére utólag külön döntésével
visszatéľíti, vagy a közteľĹilet-haszná|ati díjat elengedi, amennyiben a használó a

hozzźĺjáruIásban meghatźrozott idő eltęltét k<jvető 5 munkanapon belül a köztęriIetet az
átvételekoľ fennálló eredęti źů|apotában bocsátja az onkormźnyzat ľendelkezéséľe, és ezt
szakvélemény támasztja aIá. Amennyiben a hasznźiő személye eltér az ingatlan
tulajdonosától, rigy k<jztis kérelem a|apján van lehetőség a visszatérítésről Vagy az
elengedésről szó ló döntés me ghozata|áta.

(2) 
^ 

köZteľület á||apotára vonatkozó szakvéleméný, amely tarta|mazza az esetlegesen
okozott káľra vonatkozo megállapításokat is, az onkormźnyzat szakértojekészít ę|.

(3) Az (l) bekezdésben foglalt visszatéľítésre és elengedésre vonatkozó rendelkezések
a|ka|mazásźltőLaBízottság eltéľhet, ha a kérelmęző akozterĹiletet hozzźlanilás nélkül, vagy a
hozzájźtru|ásbanfoglaltaktóleltérőęnhasznáIta.

(4) A köĺeľiiletnek a ktjzteľület-haszná|ati hozzétjaľulás megkezdésének időpontjában és a
Iejźltat időpontjában fennálló állapotáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek mellékletét
képezik a fenyképfelvételek.

(5) a (2) bekezdésben szabáIyozott jegyzők<inyv felvétęlére a Polgármesteľi Hivatal
munkatáľsa, v agy a köztertilet-felügyelők j o go sultak.
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9. Mentess ég a közterůilet-haszn álati díj fizetés e alól

30.$Nemkellközteľü|ęt-hasznáIatiđíjatťĺzetni
a) a kozteľület-fenntaľtói szolgáltatást nýjtő szewezet á|ta| fenntaľtott létesítményekért,

berendezésekért;
b) a fegyveres erők, a fegyveĺes testÍ'iletek, a rendészeti szervek, a mentők, a t{ízoltóság és a

v inigy í szolgá|at közterületi l éte s ítményeiéľt ;

c) a míiemléki védettség alatt álló épület felújítási munkálataival kapcsolatos építési
tevékenységgelösszefü ggőközteľü|et-hasznáiaÉrt;
d) a szobľok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vízmeďencék és más köztaľgyak

elhelyezéséért;
e) postai levélszekľények elhely ezéséért;

fl muemlék-, fovárosi és helyi védęlęm a|att źt|Iő épület felújítási, helyľeállítási és tataĺozási
munkáival kapc so lato s k öaeľĹile t haszná|atáért;
g) az onkormanyzat és az á|ta|a alapított költségvetési szervek beruházásai' felújításai,

karbaĺúartásimunkáivalösszefü ggőkcizterülethasznáIatáért;
h) a tomegkozlekedés kiszolgálása érdekében létesített, illetve meglévő létesítmények és

azoI<ra elhelyezett reklámhordozók esetén mindaddig, aľ.ĺlígkizźrőIag eredeti rendeltetéstiknek
megfelelő funkciót töltenek be;

i) a szervezett lomtalanításért;
j) az onkormtnyzat, valamint a Hivatal á|ta| torténő, a lakosság tájékoztatźséra szoLgáLő,

közérdekű hiľdetőeszközök elhelyezéséért, valamint az onkoľmtnyzat sajźú' vá||a|kozási célú
tevékenységével <isszefiiggő közteľülęt-hasznźl|atért;

k) a statikus vagy más szakértő á|tal' igazo|t élęt- és balesetveszély megsztintetéshez, vagy
elháľításahoz szfüséges köĺerĹilet-igénybevétel esetén, amennyiben a köZteľület-hasznáIat
meghaladja a30 naptźni napot;
l) az onkormźnyzati kĺiltségvetési szervek, önkoľmányzat kizźrő|agos tulajdonában lévő

gazdasági társaságok á|tal, a feladatkcjrfübetartoző tevékenységek, munkáIatokvégzéséért.

Iv. Fejezet . A jogellenes ktizteľület.használat

31. s (1) Aki közterü|etethozzźtjáľulás nélktil, vagy ahozzźĄárúástól eltérő módon, különösen
a hozzétjćtrulásban rogzitett céltól, vagy tevékenységtől eltéľő más tevékenység kifejtésére,
vagy ahozzájáru|ásban meghatźlrozott mértéket meghaladó alapteľületben használ, köteles az
onkoľmányzat vagy a 32. $ szeľinti ellenőrzésre jogosult felhívásaľa a jogellenes k<jĺeriilet-
haszntt\atot haladéktalanul megsziintetni, továbbá káĺta|anítás nélkül kĺiteles a közteľĹilet
eredeti áIlapotának helyľeállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az
eľedeti á||apot helyľeállítását a ktitelezettséget elmulasztó ktiltségére elvégeztetheti,
amennyiben a helyľeállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon beliil nem tesz eleget.

(2) Az onkormanyzat az eľedeti állapotot az efie irányuló felhívás mellőzéséve| és az (I)
bekezdésben megszabott határidő elteltéľe való tekintet nélkül azoĺlna| helyreállíthatja, ha az
élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kát, a ktizrend, kĺjzbiztonság érdekében vagy
jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eređeti állapot helyreállításának költségeit ebben
az esetben is a j o go su|atlan közterület-haszná|ő köteles viselni.

(3) Jogellenes a filmforgatási célú közteľiilet-használat, ha a kozterület-haszĺáIatra a
Íilmforgatási célú kĺjzterület-hasznźllatra vonatkozó hatósági szerződésben foglaltakat
megszegve , vagy hatósági szerződés nélkül illetve jogszabélly sérelmével kertil sor. i,
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32.$ Az e rendeletben foglalt előírások meglartäsát a końęruLęt-felügyelők, a jogszabályok
szerint ellenőrzésľe jogosult más szervek, valamint az onkoľmányzat áItal megbízott egyéb
személyek, a Hivatal megbízott ngyiĺtézoi a helyszínen vagy más alkalmas módon
ęllenőrizhetik.

V. Fejezet - Zárő ľendelkezések

33.s (1) Az e rendeletben nemszabáIyozott eljarási kérdésekben a Ket., a 6. $ (2) bekezdés
13. pontban, 8. $ (1) bekezdés h) pontban, 15. $ (3) bekezdés d) pontban és 28. $ (2)
bekezdésében szabályozott filmforgatás esetén a Filmtv. rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) A jogellenes köZterĹilet-haszĺá|at ktivetkezményeire vonatkozó rendelkezésęket a
közösségi egyĹittélés alapvető szabáIyairől és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
s zó 1ó cjnko tmtny zati rendel ęt tarta|mazza.

(3) E rende|etZ}I7. október l-jén lép hatźiyba.

(4) HatáIyát veszti a Jőzsefvárosi onkoľmźĺnyzat tulajdonában lévő közteľületekhaszĺźiatárő|
és használatrának rendjéről szóló a I8l2013. (Iv .24.) önkormányzati rendelet.

34. s E rendeletet amźtr benyújtott és el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Budapest, 2077. szeptember ....

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
po1gármester
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Közterület-haszná|ati dijaktźtb|ázata (Az alábbi díjak nettó összegek, a díjak a mindenkor
hatályos Áfa nélktil éľtendők)

soľszam kiizteľület-használat célj a díjak

1 . keľeskedelmi és szo|gá|tatő tevékenységek:

1.a. kioszk, nyílt szerkezetiĺ pult (Ft/m'lhő) 4s40

1.b.
idény jellegu aszta|i árusítás, fenyőfa
árusítás (Ftlmzlnap)

760

1.c. közteľületi áľusítás 1 m,-rel (Fťhó) 63 10

1.d.
spoľtpályánál magárusítás (

Ft/m2lalkalom)
3440

l.e.

vendé glátó tet asz (F tl m. /hő) szezonban* 2080

vendé glátó terasz (F tl m" /hő) szezonon

kívül**
ft0

l.f.
af004. évi II. törvény hatźiya alá nem

tartozó alkotások forgatások esetén

(Ftlmz/nap)
r200

l.g. reklám célú rendezv ény (F tl m2 / nap) If10

1.h. Mozgóbolt (Ft/m2/hó) 4540

f .i

fagy|a|t, jégkľém árusítás, vattacukor

árusítás, pattogatott és főtt kukorica
árusítás (Ft/m2/hó)

20f0

1j.
promóciós tevékenység v égzése,

p ortr ér ajzo|ás (Ft/nap/fő)
310

1.k.

Gyulai Pál utcában a Rákóczi út és a

Stáhly utca közötti szakaszon, az

Önkormány zat á|ta| ĺizemeltetett termelői
jellegű piac (Ft/m2lnap)

600

f. építési, szerelési munkák aberuházźs első 12 hónapjáig

f.a. ép ítési munkateľület, á||v ány ozás 420

ł
ďí/
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építőanyag és törmęlék tárolás, daruzás,
betonpumpa (F tl m2 ĺ nap)

f.b.

építési konténer (Ft/db/nap) 3300

Palotanegyed területén

építési konténer (Ft/dbinap)
4157

f .c. építési reklámháló (Ftlm. /hő) 830

3. építési, szerelési munkák aberuházás megkezdését követő |2hőnap után, az élet- és

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

3.a.

építési munkaterĺ'ilet, tůlv źny ozás

építőanyag és törmelék tárolás, daruzás,

betonpumpa (F t/ m2 I nap)

620

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

4. ľeklámhordozók

4.a.

hiľdetőtábla, cég!áb|a, cégzász|ő,

címtábla, citylight poszteľ, molino,
kirakawitrin, TV, projektor (Fťm2lhó)

3 150

4.b.
utcabútoron lévő ľeklámhordozó
(ľVm7nap)

320

5.

közlekedési szolgáltatással kapcsolatos
megállóhelyeken létesített fü lke,
v ár akozőhe|yi ség, uzemany aýö|to
állomás, üzemanyag- egy ségárat je|ző

berendezés

6.
köztisztasággal kapcsolatos építmények

és berendezések
0

közterületi berendezés v ir ág|áda

kivételével (Ft/mz.hő)
820

8. áľubemutató (Ft/ m,/hó) 3790

9.
napernyő, védőtető, előtető,

ernyő szeľke Zet (F tJ m2 l hő)
820

l0. sport, kulturális és családi eseményekkel
kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok u

10.a. Ideiglenes színpad, egyéb rendezvény, 320

311
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egyéb ideiglenesen elhelyezett építmény,
berendezés, egyéb elkerített teri'ilet
(Ft/mz/nap)

10.b.
karitatív rendezvény' közérdekű
díjmentes szolgáltatás

0

10.c. mutatványos (Fťm,/nap) s00

11

alkalmankénti ľakodásho z, ko|tozéshez
szükséges közterületi helyszín
(Ftlmflnap)

3f0

lf. fák, zöldteľületek védelmét szolgáló
berendezés

0

13.

uz|eti szá||itás vagy rakodás alkalmával
g<ingyölegek elhelyezése, árukiadás
(Fímzlnap)

760

14. tájékoztatő aszta|, instal láció (F tl m" l nap) 20f0

15. utcazenélés (F t/ m. ĺ nap) 0

16. virág|áda(Ftlm"lhő) 0

17. e|olépcsők, rámpák (Ftĺm, ĺ év) 19000

18. üzemképtelen jáľmiĺvek táľolása legfeljebb 60 napig
(Fr/db)

3 1000

79. éte|osztás, civil és egyéb szervezetek
éľdekében v égzett ađománygyĺĺjtés

0

*A szezon május l-től október 3l-ig taľt.

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

I
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Altalános indokolás

Az Mĺĺtv. 23. $ (5) bekezdés 2. pontjában meghatérozotĹ feladatkörébeĺ eljtrva az
ĺinkormányzat meghatározza a tulajdonában áI|ő köZteľületek haszná|atáta vonatkozó
szabá|yokat és díjakat. A köZtęriĺlet rendeltetésszeľii hasznźt|ata a ktjzlekedés biztosítása, mind
a gépjármtivek, mind a gyalogosokszźtmttta. Az önkoľményzat az ettőI eltérő cé|,(lhaszĺáIatra
e renilęletet alkotta, biztosítva ezzel hogy a k<jzterület rendeltetésszeríĺ hasznáIatát serrki ne
akadä|y ozza, kotláúozza önkénye s m ó don é s szab áIyok n élkül.

Részletes indokolás

I.,2. és 3.$-hoz

Meghataľozza arende|et cé|ját, a teľületi hatáIyát.

4.$-hoz

Érrc|mezórendelkezésekettaľtalmazaľendeleta|ka\mazásakcirében.

5.$-tól a 11. $-ig

A rendelet meghatározza arcnde|tetéstől ęltérő célú használat fogalmát és e|őíqa' hogy mely
tevékenységek végzéséhez szfüséges közteľiilet-hasznźiati hozzájĺírulás megszetzése, mely
tevékenységek végezhetők hozzájźlrulźs megszerzése nélkül és melyek azon tevékenységek
vagy korülmények fennállása, amelyelľe nem adható hozzájáruIás.

12.$-hoz

A közterület-haszĺáLati hozzajárulás időtaľtamźtt. szabźiyozza, iďeígIenes jelleggel, egy évre
adhatő, kivétel ez a|ő| az utcabtltoron elhelyezett reklámhorďoző, amelyľe a 15 évre adható
hozzźlj áľu|ás a mó do suIő j o gszab áIyi kö rnyezet kcj vetkeztében.
Az építési, szerelési tevékenységgel <isszefuggő kcizterület-használati hozzájárulás esetén a
hozzájáru|ás időtartamába nemcsak maga a tevékenység végzése tartozik, hanem az azza|
összefüggő közteriilęt helyreállítási munkálatok is.
Szabá|yozásra keľiil a te|eviziő és a pľojektor kihelyezésének szabá|yozása, melyért kĹilon
díjat kell ťĺzętni.
A napemyő kihelyezése esetén kérelmet kell benyújtani minden esetben, amennyiben a
napeľnyő vetiilete nem nyúlik tul a teraszon, azért külön díjat nem kell fizetni, mert mát a
vendéglátótętaszhasznáiatáértmegťtzetiadijat.

l3. és 14.$-hoz

A kérelem benýjtásaľa vonatkoző szabáIyokat taľtalmazza, azaz kinek kell benyújtania
kérelmet, mikor kell benytijtani' meghatźnozza a kérelem kötelező taľtalmi elemeit és a
csatolandó dokumentumok körét'

15.$-hoz

A Képviselő-testület és bizottságai valamint a polgármester közötti hatáskori szabáIyokat
tarta|mazza' valamint a kérelem elbírálása sorĺĺn ťrgyelembe veendő főbb szempontokat.

ĺ1
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A döntés határozatbafoglalásárólľendelkezik. A döntés előkészítés során megllatározza,hogy
milyen szempontokat kell figyelembe venni. Meghatarozza, hogy a kĺjzterület-haszná|atí
hozzájarúásnak milyen speciális ismérveit kell a hatáĺozatbarl szeľepeltetni.
A köZterület filmforgatási célú hasznźlLata során a fulajđonos cinkormányzat ĺem szerzőđést
kötő fél, hanem hozzájarul ahatősági szerzóđéshez, ezétt a kĺjĺerĹilethaszná|atához feltételek
ir e|ő aľendelet, mely a hatósági szerződésben feltĹintetésre kertil.

17.$-tól20.$-ig

A kĺjzterĹilet-haszná|at megszűnésének eseteit szabá|yozza, ezen beltil a kotelező visszavonás
és a visszavonható esetkcjľöket is meghatźlrozza.
A megszűnés és sztinetelés esetén a hasznáIő köteles helyreállítani a köĺeľĹilet eredeti
źi|apotát.

2l.$-tó12].$-íg

A közterĹilet használatáért ťlzetenđő díj megáIlapitásrínak fobb szabá|yait tartalmazza.
Főszabályként díjat ťĺzetnikell, mely lehet éves, havi, negyedéves vagy idénydíj.
Főszabályként előre egy összegben kell megfizetni a díjat, de a ľęndelet lehetőséget biztosít
halasztott fizetésľe és havi, negyedéves vagy féléves esedékességú ďíjfizetésre is, valamint
|ejttrthatáridejiĺ köĺertilet-haszná|ati díj részletekben töľténő megźiIapitására is.
Rendęlkezik anól az esetró|' is, amikoľ a köĺerület-hasznáIat paľkolóhely elfoglalásáva| jźr.
Rendelkezik a tźrsashźzak tészére töľténő köZterĹilet-haszná|ati díj bizonyos méľtékiĺ
visszaťlzetéséľől, mely a vendéglátó terasszalérintett tánsashźnakat illeti meg.

28.,29.$-hoz

A kĺjzteľĹilet-hasznáIati díj csokkentésének vagy elengedésének esetęit határozzameg.
Az építési, szerelési tevékenységvégzéséhez adotthozzájaniźls esetén lehetőséget biztosít a
ľendelet a díj utólagos visszatéľítéséľe vagy elengedésére.

30.$-hoz

Azon eseteket szabźt|yozza, amikor kéľelmet be kell nýjtani, đe a díj ťlzetése alól mentesiil a
kére|mezó.

31.,32.$-hoz

A jogellenes közteľület-haszná|at szabá|yait tarta|mazza, azaz mikor minősül egy hasznáIat
jogellenesnek.

33. 34.$-hoz

Zárő rcndęlkezések között jogtechnikai j ellegiĺ rendelkezéseket tartalmaz.

I
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Hatásvizsgálat

. A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásľól szóló 2010. évi
] CxxX. töľvény 17. $ (1) bekezdése e|t5fuja az e|őzetes hatźsvizsgźtlatot: ,,A jogszabáIy
; előkészítője a jogszabáIy fe|téte\ezętt hatásaihoz igazodő résżletességll _ előzetes
r hatásvízsgá|at e|végzésével felméri a szabá|yozás vźrhatő k<ivetkezményeit. Az eIőzetes
j hatásvizsgá|at eredményéľől a Kormány źital előterjesĺendő törvényjavaslat, illetve
i kormányrendelet esetén a Koľmáný, cinkormĺĺnyzati rendeIet esetén a helyi onkormányzatl képviselo-testületét tájékońatrĺ kell. Miniszteri ľendelet ręndelk ezhet űgy, hogy az á|ta|a. meghatźrozott esetben a kĺizjogi szęrvezetszabáIyoző eszkoz elkészítője előzetes
. hatásvizsgáIatotvégez.,,

l

. A hatásvizsgźl|at során a(Z)bekezdésben meghatározottakat kell vizsgálni.

. |. Tiáľsad a|mi, gazdasági, kĺiltségvetési hatása:A rendelet megalkotásiínak alapv ető cé|ja,

. hogy a módosuló jogszabźlyi köľnyezetnek megfeleljen a közterül et-hasznćĺ|atól szóló
rendelet.

2. Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hatályon kívül helyezendo rendelethez
képest többlet terhet nem jelent.

4. A jogszabály megalkotásának szfüségessége, a jogalkotás elmaľadásának vaľható
kĺjvetkezményei: a módosuló jogszabá|yi környezet miatt nem használható szabáIyozźls lenne
a köztertile t-hasznźiatró l szó l ó rende letben.

5. A jogszabály alkalmazźsához sziikséges személyi, szewezeti, taľgyi és pénzügyi
feltételek: A hatályon kívül helyezendő rendelethez képest többlet terhet nem jelent.
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