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A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat és a rendelet elfogadásához minősített szavazat-
többség szükséges. 
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D A N A D A - R I M Á N E D I N A 
JEGYZŐ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság 

véleményezi 

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. 
(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
53. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és 
működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 
A Képviselő-testület 2014. november 05. napján tartott testületi ülésén elfogadta a Képviselő-testület 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban SZMSZ), amely 2014. november 6. napján lépett hatályba. 

A közterületek használatára vonatkozó önkormányzati rendeleti szabályozás megváltozása, valamint 
a hatékony és gazdaságos működés érdekében szükséges az SZMSZ aktualizálása az alábbiak sze-
rint. 
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A jelenleg hatályos SZMSZ 8. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendes és rendkívüli ülést 
tart. Az SZMSZ 8. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület - július és augusztus 
hónap kivételével - minden hónapban egy rendes ülést tart. 

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testületnek két állandó bizottsága átruházott döntési és javaslatté-
teli hatáskörében rendszeresen ülésezik, valamint a két javaslattételi jogkörrel rendelkező ideiglenes 
bizottsága a hatáskörébe utalt feladatokat szükség szerinti számú ülés tartásával látja el, a bizottsá-
gok az önkormányzati feladatok ellátásában operatívan részt vesznek, így nem indokolt minden hó-
napban testületi ülés összehívása. Az Mötv. 44. §-a értelmében a képviselő-testület évente legalább 
hat ülést és az Mötv. 54. §-a szerint évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást 
tart. Mindezekre tekintettel javasolom az SZMSZ 8. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezését, és 
ezzel összhangban az SZMSZ 17. § (1) bekezdésének módosítását oly módon, hogy a „minden hó-
nap rendes ülésének" szövegrész helyébe a „rendes ülés szövegrész lép. 

Az ideiglenes bizottságok véleményezési hatáskörét javasolom feltüntetni az előterjesztések előlap-
ján, ezért az SZMSZ 5. mellékletének 3. pont 3.1 alpontja - amely szerint a képviselő-testületi előter-
jesztéseket az alábbi minta felhasználásával kell elkészíteni - kiegészül a Társasházi Pályázatokat 
Elbíráló Ideiglenes Bizottság, valamint a Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezési jogkörével. 
A Képviselő-testület 2017. szeptember 7-i ülésén fogadta el a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 37/2017 (IX. 14.) önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: Közterületi rendelet), amely 2017. október 1. napján lép hatályba. A 
közterületi rendelet egyes rendelkezéseinek megváltozása indokolja az SZMSZ 7. és 8. mellékleté-
nek módosítását, amelyet az alábbiak szerint javasolok: 
Az SZMSZ 7. mellékletében módosításra kerül a Közterületi rendelet száma, valamint hatályát veszti 
a melléklet 1.1.10. pontja. 
A SZMSZ 8. mellékletében módosításra kerül a Közterületi rendelet száma, valamint hatályát veszti 
a melléklet 9.3., 9.4., és 9.5. pontja. 
Az SZMSZ 7/A. melléklete kiegészül az alábbi 1.8. ponttal: 
„A Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság feladat- és hatásköre különösen: 
[....] 

1.8 javaslatot tesz afeladat-és hatáskörét érintő ügyekben a Képviselő-testület számára. " 

2. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság alelnökének megválasztására 

A Képviselő-testület a 193/2017. (IX.07.) számú határozatának 1. pontjában 2017. szeptember 7. 
napjától Komássy Zsolt Ákos (MSZP-DK-MLP) helyett a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
tagjává dr. Ferencz Orsolyát (FIDESZ-KDNP) választotta meg. Tekintettel arra, hogy Komássy Ákos 
Zsolt nemcsak a bizottság tagja, hanem alelnöke is volt, indokolt a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság új alelnökét is megválasztani. 

Az Mötv. 58. § (1) bekezdése szerint: „A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-
testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára." 
Tekintettel arra, hogy Komássy Ákos Zsolt volt alelnök bizottsági tagságról való lemondásával az 
egyik alelnöki tisztség betöltetlen a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságban, javasolom dr. 
Ferencz Orsolya Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság alelnökévé történő megválasztását. 

II. A beterjesztés indoka 

A Képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szó-
ló rendeletében határozza meg. Az önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület kizáróla-
gos hatáskörébe tartozik az Mötv. 42. § 1. pontja értelmében. 

Az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a bizottság elnö-
kének, (alelnökeinek), tagjainak megválasztása. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A döntés célja az előterjesztésben részletezett állandó bizottság alelnökének megválasztása, valamint 
az SZMSZ módosításával az SZMSZ és a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterüle-
tek használatáról és használatának rendjéről szóló 37/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet közötti 
koherencia megteremtése. A döntésnek pénzügyi vonzata nincs. 
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IV. Jogszabályi környezet 

A Képviselő-testület a rendelet módosítására irányuló döntését az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdé-
se, az Mötv. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a 42. § 1. pontja alapján, a bizottság alel-
nökének megválasztása során a határozatát az Mötv. 58. § (1) bekezdése alapján hozza meg. 

A fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet és az alábbi ha-
tározatijavaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

2017. október 19. napjától a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 

alelnökévé: dr. Ferencz Orsolyát 

választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 19. 

A határozat végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály Szervezési és 
Képviselői Iroda 

Budapest, 2017. október 10. 

r. Kolssfís Máté 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (X.19.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelete (a további-
akban: Rendelet) 17. § (1) bekezdésében a „minden hónap rendes ülésének" szövegrész helyébe „a 
rendes ülés" szöveg lép. 

2. § A Rendelet 5. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

3. § A Rendelet 7. melléklet 1.1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre különösen: 

1.1. dönt] 

„1.1.6. a közterület használati hozzájárulás iránti kérelemről első fokon, a Józsefvárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével, 
valamint a rendelet melléklete alapján megállapított közterület-használati díjak csökkentésé-
ről vagy elengedéséről; 

4. § (1) A Rendelet 8. mellékletének 9.1.1.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A polgármester dönt első fokon a közterület-használati kérelmekről:] 

„9.1.5. valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb esetben. 
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. 
(IX. 14.) önkormányzati rendelete a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és használatának rendjéről)." 

(2) A Rendelet 8. mellékletének 9.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9.2. A polgármester a közterületek filmforgatási célú használatának díját csökkentheti vagy elen-
gedheti, amennyiben az igénybeveendő terület a 20 m2-t nem haladja meg, vagy időtartama a ké-
relmezett időponttól számított 30 naptári napon belül összességében nem haladja meg a 2 naptári 
napot (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2017 (IX. 14) önkormányzati rendelete a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közte-
rületek használatáról és használatának rendjéről)." 

5. § A Rendelet 7/A. mellékletének 1. pontja a következő 1.8. alponttal egészül ki: 

„1.8. javaslatot tesz a feladat-és hatáskörét érintő ügyekben a Képviselő-testület számára." 

6. § Hatályát veszti: 

1. a Rendelet 8. § (2) bekezdése, 

2. a Rendelet 7. melléklet 1.1.10. alpontja, 

3. a rendelet 8. melléklet 9.3.-9.5. alpontja. 

7. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 16.00 órakor lép hatályba. 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

dr. Kocsis Máté 
polgármester 
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1. melléklet a .../2017. (X. 43 ) önkormányzati rendelethez 

ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

1. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

1.1. A döntéshozatalhoz szükséges jelenlegi állapotot leíró tényállás részletes ismertetése, amely 
tartalmazza valamennyi az üggyel kapcsolatos korábbi képviselő-testületi és bizottsági döntést, va-
lamint a döntés meghozatalához szükséges tényt és adatot, így különösen az érintett vagyontárgyak 
vagy vagyonügyietek pontos meghatározását és leírását, az azokhoz kapcsolódó jogvitákat, eljáráso-
kat. A döntés tartalmának részletes ismertetése, (az előterjesztés I. pontja „Tényállás és a döntés 
tartalmának részletes ismertetése") 

1.2. Annak ismertetése, hogy miért szükséges az előterjesztés és a döntés meghozatala az adott ülésen 
(az előterjesztés II. pontja, „A beterjesztés indoka") 

1.3. Annak ismertetése, hogy a döntés milyen önkormányzati feladatot és célt szolgál, miért előnyös az 
Önkormányzat számára, milyen pénzügyi vonzata van. Ez a pont tartalmazza a pénzügyi hatáselem-
zést is, amely - értelemszerűen - utal a döntés rövid-, közép-, és hosszú távú pénzügyi hatására, is-
merteti a gazdaságossági számítást, valamint felsorolja a pénzügyi és gazdasági kockázati tényezőket 
(az előterjesztés III. pontja, „A döntés célja, pénzügyi hatása"). 

1.4. Az ügyben alkalmazott jogszabályi rendelkezések tételes ismertetése két csoportra osztva: az első 
csoportba a hatáskört megállapító jogszabályok, a második csoportba a döntés tartalmát meghatározó 
(anyagi) jogszabályok tartoznak, (az előterjesztés IV. pontja, „Jogszabályi környezet"). 

1.5. A határozati javaslatban egyértelműen megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából ellenőrizhető 
feladatok, határidők, valamint végrehajtásért felelős személy(ek) megjelölése. 

1.6. Rendeletalkotás esetén mellékletben csatolandó a rendelet-tervezet szövege, valamint a jelenlegi 
hatályos szabályozás és a javasolt módosítás 2 hasábos összehasonlítása, indokolás, hatásvizsgálat. 

2.1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei szakmailag segítik a képviselők, a Képviselő-testület és 
a bizottságok munkáját. Szakkérdésekben az egyes bizottságok elsősorban a működési körüknek 
megfelelő feladatkört ellátó szervezeti egységek, önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok 
tevékenységére támaszkodnak. 

2.2. A képviselő-testületi előterjesztések megfelelő előkészítéséért a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatában meghatározott módon a jegyző a felelős. A feladatkör szerint felelős ügy-
osztályok az előkészítés során a jegyző felhatalmazása alapján közvetetten vagy közvetlenül együtt-
működnek az illetékes bizottságok elnökeivel és az alpolgármesterekkel. 

2.3. Valamennyi előterjesztést az illetékes bizottságokkal véleményeztetni kell, kivéve, ha a téma 
halaszthatatlan voltára tekintettel ez a soron következő képviselő-testületi ülésig rendelkezésre álló 
határidő miatt már nem lehetséges, vagy az előterjesztő bizottsági véleményezést nem kér. Ha az 
illetékes bizottságok álláspontját az előterjesztő nem építette be az előterjesztésbe, arról a Képviselő-
testületet a bizottság elnöke tájékoztatja. Az előterjesztés bizottsági véleményezés nélkül is a képvi-
selő-testületi ülés napirendjére tűzhető ettől eltérő törvényi rendelkezése hiányában. 

2.4. A törvényesség betartása érdekében valamennyi előterjesztés csak a jegyző törvényességi 
észrevételével együtt terjeszthető a testületek - Képviselő-testület, bizottságok - elé. A szakmai 
egyetértéséről, véleményéről a jegyző külön nyilatkozhat, vagy nyilatkozatát, észrevételét részben 
vagy egészben visszavonhatja, módosíthatja. 

2. AZ ELŐTERJESZTÉSEK ELKÉSZÍTÉSE 



3. AZ ELŐTERJESZTÉSEK FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

3.1. A képviselő-testületi előterjesztéseket az alábbi minta felhasználásával kell elkészíteni: 

Előterjesztés 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: (név, beosztás) 

A képviselő-testületi ülés időpontja: sz. napirend 

Tárgy: (Az előterjesztés címét úgy kell megfogalmazni, hogy abból egyértelműen következtetni le-
hessen az előterjesztés érdemére, lényegére.) 

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a határozat és/vagy rendelet elfogadásához egysze-
rű/minősített szavazattöbbség szükséges, (a nem kívánt rész törlendő) 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG ( N É V , SZIGNÓ): 

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE, SZIGNÓ): 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

(NÉV) 

JEGYZŐ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi • 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi • 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véle- • 
menyezi 

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi Q 

Határozati iavaslat a bizottság számára: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság / Társasházi Pályázatokat 
Elbíráló Ideiglenes Bizottság / Smart City Ideiglenes Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

(Az előterjesztés szövege) 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

(A javasolt döntések pontokba szedve.) 

Felelős: 

Határidő: (Amennyiben a felelős és a határidő az egyes határozati javaslati pontok tekintetében elté-
rő, úgy a feltüntetés pontonként kötelező.) 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: (amennyiben az egyes határozati javaslati pontok 
tekintetében eltérő, úgy a végrehajtást végző megjelölése pontonként kötelező) 

Budapest, Előterjesztő (neve/aláírása) 

Törvényességi ellenőrzés: 

Danada-Rimán Edina 

jegyző 

nevében és megbízásából: 

aljegyző 
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3.2. A bizottsági előterjesztéseket az alábbi minta felhasználásával kell elkészíteni: 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros/ Önkormányzat Képviselő-testületének 

Bizottsága 

előterjesztő neve 

sz. napirend 

a 

ELŐTERJESZTÉS 

Bizottság i ülésére 

Tárgy: 

Előterjesztő: 

név/beosztás 

Készítette: 

név/beosztás 

A napirendet (nyilvános/zárt)ülésen (kell/lehet) tárgyalni. 

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

„Szakmai indokolás és ismertetés". Jogszabályi felhatalmazás a bizottsági hatáskörre. 

a döntés tárgya - „a határozati javaslat szövege" 

Felelős: 

Határidő: 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: 

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: 

Hely, dátum: 

Előterjesztő neve/aláírása 

KÉSZÍTETTE: (SZERVEZETI EGYSÉG) 

LEÍRTA: (NÉV, BEOSZTÁS) 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

év. (...hó....nap), számú 

Határozati javaslat 

bizottsági határozat: 

( N É V ) 

(ALJEGYZŐ) 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

JEGYZŐ 

( N É V ) 

A 

( N É V ) 

BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló .../2017. (X. 43.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

INDOKOLÁS 

1. §-hoz 

E rendelet 6. §-ában hatályon kívül helyezett rendelkezéssel összhangban módosítja a Rendelet 17. § 
(1) bekezdését. 

2. §-hoz 

A Rendelet 5. melléklete 3. pont 3.1. alpontját módosítja az ideiglenes bizottságok véleményezési 
hatáskörének feltüntetésével. 

3. §-hoz 

A Rendelet 7. melléklet 1.1.6. alpontjának módosítása Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
hatáskörében bekövetkezett módosításokat tartalmazza a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 37/2017. (IX. 14.) önkormányzati 
rendeletnek megfelelően. 

4. §-hoz 

A Rendelet 8. melléklet 9.1.1.5. alpontjának és a 9.2. alpontjának módosítása a polgármesterre átru-
házott hatáskörben bekövetkezett módosításokat tartalmazza a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdo-
nában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 37/2017. (IX. 14.) önkor-
mányzati rendeletnek megfelelően. 

5. §-hoz 

A Rendelet 7/A. mellékletének módosítása a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság 
hatáskörének kiegészítését tartalmazza. 

6. §-hoz 

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

7. §-hoz 

A módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

c Á / 
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Hatásvizsgálat 

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: „A jogszabály 
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a 
Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni 
kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez." 

A hatásvizsgálat során a Jat. 17. § (2) bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításának célja az 
önkormányzati rendeletek összhangjának megteremtése. 

2. Költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának a költségvetésre közvetlen hatása nincs. 

3. Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: Jogszabályi következménye nincs. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
feladat ellátáshoz szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítottak a Polgármesteri 
Hivatal szervezetén belül. 
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a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. 

(XI. 06.) önkormányzati rendelet 

17. § (1) Minden hónap rendes ülésének ál-
landó napirendi pontja a polgármester írásos 
tájékoztatója a lejárt határidejű testületi hatá-
rozatok végrehajtásáról, az előző képviselő-
testületi ülés óta tett fontosabb intézkedések-
ről, a jelentősebb eseményekről és az önkor-
mányzati pénzeszközök átmenetileg szabad 
rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekö-
téséről. 

1.1.6. a közterület használati hozzájárulás 
iránti kérelemről első fokon, a Józsefvárosi 
Önkormányzat tulajdonában lévő közterüle-
tek használatáról és használatának rendjéről 
szóló 18/2013. (IV.24.) önkormányzati ren-
delet 12. § (2)-(3) bekezdésben foglaltak ki-
vételével, valamint vendéglátó teraszok ese-
tében és a rendelet 2. melléklete alapján 
megállapított közterület-használati díjak 
csökkentéséről vagy elengedéséről; 

9.1. A polgármester dönt első fokon a közte-
rület-használati kérelmekről: 

5. valamint a vonatkozó önkormányzati ren-
deletben meghatározott egyéb esetben. 

(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületek használatáról és használatá-
nak rendjéről). 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

..J2017. (X.19 .) önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület és Szervei Szen>ezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. 
(XI. 06.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

1. § (1) A Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdés 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

17. § (1) A rendes ülés állandó napirendi 
pontja a polgármester írásos tájékoztatója a 
lejárt határidejű testületi határozatok végre-
hajtásáról, az előző képviselő-testületi ülés 
óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentő-
sebb eseményekről és az önkormányzati 
pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezé-
sű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről. 

3. § A Rendelet 7. melléklet 1.1.6. alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
feladat- és hatásköre különösen: 

1.1. dönt] 

„1.1.6. a közterület használati hozzájárulás 
iránti kérelemről első fokon, a Józsefvárosi 
Önkormányzat tulajdonában lévő közterü-
letek használatáról és használatának rend-
jéről szóló 37/2017. (IX. 14.) önkormányza-
ti rendelet 15. § (2)-(3) bekezdésben fog-
laltak kivételével, valamint a rendelet mel-
léklete alapján megállapított közterület-
használati díjak csökkentéséről vagy elen-
gedéséről; 

4. § (1) A Rendelet 8. mellékletének 9.1.1.5. 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A polgármester dönt első fokon a közterü-
let-használati kérelmekről:] 

„9.1.5. valamint a vonatkozó önkormányzati 
rendeletben meghatározott egyéb 
esetben. 

(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvá-
rosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületek használatáról és haszná-
latának rendjéről)." 

(2) A Rendelet 8. mellékletének 9.2. alpont-
ja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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9.2. A polgármester a közterületek filmforga-
tási célú használatának díját csökkentheti 
vagy elengedheti, amennyiben az igénybeve-
endő terület a 20 m2-t nem haladja meg, vagy 
időtartama a kérelmezett időponttól számított 
30 naptári napon belül összességében nem 
haladja meg a 2 naptári napot (Budapest Fő-
város VIII. kerület Józsefvárosi Önkormány-
zat Képviselő-testületének 18/2013. (IV.24.) 
önkormányzati rendelete a Józsefvárosi Ön-
kormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és használatának rendjéről). 

8. § (2) A Képviselő-testület - július és au-
gusztus hónap kivételével - minden hónapban 
egy rendes ülést tart. 

1.1.10. pályázati eljárás alkalmazásával a 
közterület-használati hozzájárulás tárgyában, 
amennyiben egy adott területre több egymást 
térben és időben kizáró kérelem érkezett vagy 
ennek bekövetkezése valószínűsíthető; 

9.3. A polgármester az építési, szerelési tevé-
kenység végzésére kért közterület-használati 
hozzájárulásban meghatározott díj 30%-át a 
használó kérelmére utólag visszatéríti, 
amennyiben a használó a hozzájárulásban 
meghatározott idő elteltét követő 5 munkana-
pon belül a közterületet az átvételekor fennál-
ló eredeti állapotában bocsátja az Önkor-
mányzat rendelkezésére (Budapest Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 18/2013. (IV.24.) 
önkormányzati rendelete a Józsefvárosi Ön-
kormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és használatának rendjéről). 

9.4. A Képviselő-testület döntése alapján 
bevont harmadik személy részére a közterü-
let-használati engedélyre vonatkozó hozzájá-
rulás megadásáról a polgármester dönt. (Bu-
dapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületek használatáról és használatá-
nak rendjéről). 

9.5. A polgármester állapítja meg a 
jogellenes közterület-használatot, továbbá 
dönt az attól való eltiltástól és a jogellenes 
használat miatt a rendelet szerint fizetendő díj 
összegéről (Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének 18/2013. (IV.24.) önkormányzati 
rendelete a Józsefvárosi Önkormányzat 

„9.2. A polgármester a közterületek film-
forgatási célú használatának díját csök-
kentheti vagy elengedheti, amennyiben az 
igénybeveendő terület a 20 m2-t nem ha-
ladja meg, vagy időtartama a kérelmezett 
időponttól számított 30 naptári napon belül 
összességében nem haladja meg a 2 naptá-
ri napot (Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének 37/2017 (IX. 14) önkormány-
zati rendelete a Józsefvárosi Önkormány-
zat tulajdonában lévő közterületek haszná-
latáról és használatának rendjéről)." 

6. § Hatályát veszti: 

1. a Rendelet 8. § (2) bekezdése, 

2. a Rendelet 7. melléklet 1.1.10. alpontja, 

3. a Rendelet 8. melléklet 9.3.-9.5. alpontja. 
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tulajdonában lévő közterületek használatáról 
és használatának rendjéről). 




