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JEGYZŐ
Költségvetési is Pénzügyi Bizottság véleményezi
,
Kulturális, Civil, Oktatási, Sport is Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi
Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, "agyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi
Határozati javaslat:
A Tulajdonost, Vagyonganiálkodási es Közterület-hasznosítási Bizottság, valamint
Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

-

-

a

Tisztelt Képviselő-testület!
Tényállás és a döntés tartalminak részletes ismertetése
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020.
(11.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. április 1-jén lépett hatályba.
A Rendelet V. fejezete a Filmforgatással kapcsolatos közterület-használatára vonatkozóan tartalmaz
rendelkezéseket, többek között a hatásgyakorlójára, a használat esetén a kérelmező vállalásaira,
valamint tiltó rendelkezés tartalmaz a Rákóczi út - Múzeum körút - üllői út - József körút által határolt
közterületre.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a közterületi filmforgatásokkal kapcsolatos lakossági
konzultáció került lebonyolításra, amelynek eredményeit egy munkacsoport feldolgozta és
összefoglalta. A megfogalmazott javaslatok az alábbiak:
Ältalánosságban: a Palotanegyedre vonatkozó tiltó rendelkezések feloldása, azaz Józsefváros
közigazgatási területén lehet forgatni, bizonyos feltételekkel.
ÉRKEZETT

A közterület filmforgatás céljából történő használatához való hozzájárulás, vagy elutasítás továbbra is
a polgármester hatáskörébe marad, tekintettel arra, hogy a 302/2016. (X.13.) Kortn. rendelet
3. § (4) bekezdése szerint a közterület tulajdonosa az általa - a hatósági szerződésnek a kérelmező és
az NFI általi aláírásának a feltételével, a hatósági szerződésen található külön záradékban jóváhagyott hatósági szerződést vagy a jóváhagyást megtagadó nyilatkozatot a kérelemnek a települési
önkormányzathoz érkezését követő két munkanapon belül vagy sürgős eljárásban haladéktalanul meg
kell küldenie az NFI-hez.
A közterület filmforgatási célból történő használata esetén a közterület-használatának díját a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Filmtv.) 3. melléklete - a települési
önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja
elm alatt — határozza meg.
Ezen díjak kötelező jellegűek az önkormányzatok számára. Az önkormányzat a Filmt". 37. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmizás alapján az alkalmazható mentességek es kedvezmények körét
határozhatja meg.
Ezen kívül az önkormányzat felhatalmazást kap arra, hogy a turisztikailag kiemelt közterületek körét
rendeletben állapítsa meg. A javaslat szerint Józsefváros egész területe turisztikailag kiemelt
közterület lenne.
A rendeletalkotásra vonatkozó törvényi felhatalmazás kiterjed még arra is, hogy az önkormányzat a
használatra vonatkozó kiegészítő, részletes szabályokat, illetve a használat területi és időbeli korlátait
es egyéb feltételeket állapítson meg.
Időbeli korlátozásra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket a módosító rendelet tervezet, melyek
szerint:
- filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg
a) a 14 napot, ha a forgatás napi időtartama 06-22 óra közé esik, vagy
b) az 5 napot, ha a forgatás az a) pontban foglalt időtartamon kívül esik,
- vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá,
- nem hagyható jóvá közterület-használat olyan közterületre, ahol a kérelemben megjelölt első
forgatási napot megelőző egy hónapon belül filmforgatás zajlott.
Területi korlátozásra vonatkozó rendelkezések a módosító rendelet tervezetben is szerepelnek, mivel a
konzultáció eredménye között szerepelt az az elvárás is, hogy a lakóházak közelében minél kisebb
területet használjanak forgatás céljából, illetve, hogy ha a forgatás 2 hétnél hosszabb a lakosság
tájékoztatása kötelező és dokumentált legyen, a forgatást végző az érintett lakosságot min. 200 max.
500 méteres körzetben kötelező jelleggel értesítse.
A konzultációs javaslatok között kiemelt hangsúlyt kapott, hogy a forgatási területen az ott élők
parkolását biztosítsa a filmforgatást lebonyolító, amennyiben azt kérelmezik, továbbá a forgatással
együtt járó zaj- és károsanyag Icibocsájtás is miniinális legyen, illetve biztosítania kell éjszakai
forgatás esetén a zaj- és károsanyag-kibocsájtás mentességet,
Javaslat volt továbbá, hogy a filmforgatással érintett lakóházak kompenzációban részesüljenek, oly
módon, hogy az adott évet megelőző évben befizetett nettó közterület-használati díj 20 %-át - kérelem
alapján - az önkormányzat a forgatással közvetlenül érintett társasházak részére visszafizeti. Az erre
vonatkozó döntés a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság
hatáskörébe kerülne.
A fenti javaslatok az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező önkormányzati rendelet módosításba
beépültek. A rendeletmódosítás tartalmaz továbbá egyéb a közterület-használati kérelmek feldolgozása
során jelentkező gyakorlati kérdések (pl. edger, utcazenélés, stb.) tekintetében szabályozást, illetve
magasabb szintű jogszabályok változásából eredő módosításokat és egyéb jogtechnikai változásokat.
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A rendeletmódosítás szerinti hatáskörök átvezetése szükséges a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (X1.06.) önkormányzati rendelet 7. es 8.
mellékletében is, melyre vonatkozó javaslatot az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
II. A beterjesztés indoka
Az önkormányzati rendeletek módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartoznak.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a közterületek filmforgatási célból történő használatának újraszabályozása, a
filmforgatis céljából történő használat kiterjesztése Józsefváros egész területére, ezzel az
Önkormányzati bevételek növelése. A filmforgatás esetszámait előre nem lehet meghatározni, az
elmúlt évek esetszámait sem lehet alapul venni, tekintettel a COVID-19 járvány miatti veszélyhelyzet
tiltó és korlátozó rendelkezéseire. Kiemelt eel továbbá, hogy a filmforgatással érintett lakókörnyezet
minél kevesebb negatív hatást tapasztaljon a forgatás időtartama alatt.
2019-ben filmforgatásból származó közterület foglalási nettó bevétel összege 6.142 Ft volt. Az nem
került kimutatásra, hogy ebből mennyi esett a lakosságot érintő területekre, de ha feltételezzük, hogy
mind az volt, akkor a 20%-os visszaosztás eves szinten 1.228 ezer Ft.
2020-ban a hatályos Rendelet alapján is kaptak a társasházak a vendéglátó teraszok miatti közterület
foglalási bevételből, melyre 2.500 ezer Ft került tervezésre. A veszélyhelyzet miatt előállt közterület
foglalás csökkenés miatt várhatóan a tervezett előirányzat mind két jogcímen keletkező visszafizetés
fedezetét biztosítja.
A Rendelet elfogadása a további évekre kötelezettséget keletkeztet az Önkormányzat terhére, ezért
szükséges az előzetes kötelezettségvállalás, melynek összegét javaslom a 2019. évi tényszámok
alapján meghatározni 1.228 ezer Ft-ban, feltételezve, hogy a filmforgatás esetszárnai növekszenek, a
bevételek is növekedni fognak.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7.
melléklet 4.1.5.4.1.7. pontja szerint a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottság feladat- és hatásköre különösen dönt első fokon a közterület-használati kérelmek tárgyában,
a közterület használatának szünetelésének elrendeléséről, tartós (legalább 6 hónapot meghaladó)
közterület-használat esetén a jogosult kérelmére méltányosságból havonta, negyedévente vagy
félévente esedékes, egyenlő Összegű díjfizetés megállapításáról.
•
Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv. ) 42. § I.
pontja szerint: a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható ät a rendeletalkotás.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdés alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az Mötv. 50. §-a
alapján a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Rendeletalkotási javaslat!
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről
szóló 4/2020. (11.27.) önkormányzati rendelet módosítását.
Rendeletalkotási javaslat!
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti is Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (X1.06.)
önkormányzati rendelet módosítását.
Fentiek alapján kérem a,határozati javaslat elfogadását.
Melléklet:
1. rendelet-tervezet: a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról
és használatának rendjéről szóló 4/2020. (11.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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2.

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020. (VI.25.) számú határozata
a filmforgatis céljából történő közterület-használatból befolyó bevételek terhére előzetes
kötelezettségvállalásról
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1.

a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának
rendjéről szóló 4/2020. (11.27.) önkormányzati rendelet módosítása miatt határozatlan időre,
önként vállalt feladatként, évente előzetes kötelezettséget vállal 1.228 ezer Ft összegben a
filmforgatás céljából történő közterület-használatból befolyó bevételek terhére a forgatással
közvetlenül érintett társasházak részére történő visszafizetés fedezeteként,

• 2.

felkéri a polgármestert, hogy tárgyévi költségvetések készítésénél a határozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: I. pont esetében 2020. június 25., 2. pont esetén a tárgyévi költségvetések készítése
Budapest, 2020. június 17.
Pikó Adrás
polgármester

• Törvé yességi ellenőrzés:

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet
jegyző

4

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (V1.....) önkormányzati rendelete
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és
használatának rendjéről szóló 4/2020. (11.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (2) bekezdés 13. pont, 8.
§ (1) bekezdés h) pont, 15. § (3) bekezdés d) pont és a 28. § (2) bekezdés tekintetében a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. § A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és
használatának rendjéről szóló 4/2020. (11.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lip:

„Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az AlaptörVény
32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében,
V. Fejezet tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"
2. § (1) A Rendelet 4. §-a a következő la. is lb. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]
Audiovizuális alkotás: minden olyan — a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
szerinti filmalkotás kivételével — alkotás, amely közterületen meghatározott sorrendbe
állított mozgó- vagy állóképek hang nélküli vagy hanggal összekapcsolt sorozatával
rögzítenek, függetlenül attól, hogy azt milyen hordozón rögzítették;
lb. Cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korn. rendeletben meghatározott
cégér;”

(2) A Rendelet 4. §-a a következő 23a. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]

„23a. Utcazenélés: elsősorban jövedelemszerzés céljából közterületen, hangszer
igénybevételével végzett zenélés, éneklés, hangkeltés;"
3. §

A Rendelet 7. § (6) bekezdése a következő fl ponttal egészül ki:
[szórakoztató tevékenységhez kapcsolódóan:]

„f) audiovizuális alkotás készítéséhez, ha a közterület rendeltetésszerű használatát 30
percnél hosszabb ideig vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb területen akadályozza;"
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4. § Á Rendelet V. Fejezete helyébe a következő fejezet lip, és a fejezet a következő 37/A.
§-sal egészül ki:
„V. Fejezet
Közterületek filmforgatási célú használata
30. § Józsefváros közigazgatási területe turisztikailag kiemelt közterületnek minősül.
31. § (1) A filmforgatás céljából történő közterület használat esetén a hatósági
szerződés jóváhagyásáról a polgármester dönt.
(2) A jóváhagyott hatósági szerződést az önkormányzat honlapján nyilvánosságra kell
hozni.
32. § (1) A közterület-használati díjat film forgatásakor a Filmtv. 3. mellékletében
foglalt mindenkori díjtételek alapján kell meghatározni.
(2) A polgármester a megállapított közterület-használati díjat korlátlanul csökkentheti
vagy elengedheti oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmek forgatása
esetén.
33. § (1) A filmforgatási tevékenység során az adott évet megelőző évben befizetett
nettó közterület-használati díj 20 96-át - kérelem alapján - az önkonnányzat a
forgatással közvetlenül érintett társasházak részére visszafizeti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet társasháznak a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályához címezve kell
benyújtania.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott visszafizetendő díj a forgatással közvetlenül
érintett társasházakat - azaz a forgatási területet migában foglaló társasházakat, és az
azzal közvetlenül szomszédos társasházakat - megosztva, egyenlő arányban illeti meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározottakról a forgatási évet követő június 30. napjáig - a
társasháztól beérkezett kérelem alapján - a Bizottság dönt legkésőbb az adott év
december 31. napjáig.
34. § (1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja
meg
a) a 14 napot, ha a forgatás napi időtartama 06-22 óra közé esik, vagy
b) az 5 napot, ha a forgatás az a) pontban foglalt időtartamon kívül esik.
(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.
(3) Nem hagyható jóvá közterület-használat olyan közterületre, ahol a kérelemben
megjelölt első forgatási napot megelőző egy hónapon belül filmforgatás zajlott.
35. § A filmforgatás célú közterület használatának feltétele, hogy a kérelmező hatósági
szerződésben vállalja
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület & közterületen elhelyezett tárgyak rendben- es
tisztántartását,
c) a keletkezett hulladék elszállítását,
d) a filmforgatás megkezdése előtt legkésőbb 2 héttel a filmforgatással érintett
lakosság és vállalkozások tájékoztatását és dokumentált egyeztetését a forgatással
kapcsolatos lényeges információkról írásos formában (a tájékoztató tartalma
különösen: egy kapcsolattartó személye a filmes stáb és a polgármesteri hivatal

6

részéről telefonszámmal, email címmel, forgatás kezdeti és befejező időpontjáról,
éjszakai forgatásról),
e) a gyalogosok, a gépjárművek biztonságos és akadálymentes közlekedését, továbbá
a társasházak is az üzletek megközelíthetőségének biztosítását,
0 a filmforgatás során felmerülő károk megtérítését, ideértve a harmadik személy
felé történt károkozást is,
g) filmforgatás során használt energiaellátást biztosító és egyéb berendezések
károsanyag-kibocsájtás, zaj- és fényterhelés minimalizálását, éjszakai forgatás esetén
a zaj- és károsanyag-kibocsájtás mentességet,
h) a technikai kiszolgálás és a stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem
haladja meg a teljes közterület-használat 50%-át,
i) a forgatással érintett területen a lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező
gépjárművek parkolási lehetőségének biztosítását az érintett kérelme alapján,
j) a stab parkolási területét lehetőség szerint a lakóövezettől távol történő
megoldását.
36. § (1) Közterület filmforgatási célú használatára a közterület tulajdonosától
jóváhagyással rendelkező kérelmező köteles - a tudomásszerzéshez képest haladéktalanul, de legkésőbb a közterület-használatra szóló hatósági szerződés vagy
ennek hiányában kérelme szerint tervezett használat első napján az Önkormányzat
kapcsolattartójának bejelenteni, ha
a) a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható esemény vagy
b) rendkívüli természeti esemény
bekövetkezte miatt a közterületet nem tudja használni. Az Önkormányzat az akadály
elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő tizenöt munkanapon
belül biztosítja újra a közterületet.
(2) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz
eleget vagy, ha a közterilletet önhibájából nem használta, a hatósági szerződés vagy
ennek hiányában kérelme szerint számított közterület-használati díjat megfizetni
köteles.
37. § (1) Ha ugyanazon közterületre több közterület-használat iránti kérelmet nyújtottak
be, a korábban benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.
(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában az igényelt közterületre már
van érvényes hatósági szerződés, a jóváhagyást meg kell tagadni.
(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, aki a
kérelem benyújtását megelőző egy évben a közterületet jogellenesen, a használati
megállapodástól vagy a jóváhagyott hatósági szerződéstől eltérően használta, avagy a
kérelem benyújtásakor az Önkormányzat felé díjtartozása van.
(4) A hatósági szerződés közös megegyezéssel vagy egyéb módon történő lejárta előtti
megszüntetése esetén az előre befizetett közterület-használati díj időarányos része nem
igényelhető vissza.
37/A. § Jogellenes a filmforgatási célú közterület-használat, ha a közterület-használatra
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződésben foglaltakat
megszegve, vagy hatósági szerződés nélkül, illetve jogszabály sérelmével kerül sor."
5. §

A Rendelet
a) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „cégtábla, hirdetőtábla, citylight poszter" szövegrész
helyébe a „cégtábla, cégér, hirdetőtábla, citylight poszter",
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b) 13. § (4) bekezdés c) pont cd) alpontjában a „vállalkozói igazolvány" szövegrész
helyébe a „hatósági bizonyítvány",
c) 28. § (1) bekezdésében a „30. §" szövegrész helyébe a „29. §",
d) 1. mellékletében foglalt táblázat
da) 1.i. alpontjában az „a filmtörvény hatálya alá nem tartozó" szövegrész helyébe a
„audiovizuális",
db) 3.b. alpontjában a „cégtábla," szövegrész helyébe a „cégér, cégtábla"
szöveg lép.
6. § Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2020. június

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester
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Budapest Főváros VIII. kendet Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (11.27.) önkormányzati rendelete
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
közterületek használatáról és használatának
rendjéről

Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
6. § (2) bekezdés 13. pont, 8. § (1) bekezdés h) pont,
15. § (3) bekezdés d) pont és a28. § (2) bekezdés
tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXDI. törvény 23. § (5) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének
./2020. (VI
) önkormányzati rendelete
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdoniban lévő
közterületek használatáról és használatának
rendjéről szóló 4/2020. (11.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
1.§ A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
közterületek használatáról és használatának
rendjéről szóló 4/2020. (11.27.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető
része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Budapest
VIII.
kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott
eredeti jogalkotói hatáskörében,
V. Fejezet tekintetében a mozgóképről szóló
2004. évi 11. törvény 37. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmuvis alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXDI. törvény 23. § (5) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:"
2. § (1) A Rendelet 4. §-a a következő la. és lb.
ponttal egészül ki:
1E rendelet alkalmazásában:]

„la. Audiovizuális alkotás: minden olyan - a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti
filmalkotás kivételével - alkotás, amely
közterületen meghatározott sorrendbe állított
mozgó- vagy állóképek hang nélküli vagy
hanggal összekapcsolt sorozatával rögzítenek,
függetlenül attól, hogy azt milyen hordozón
rögzítették;
lb. Cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben
meghatározott cégér,"

(2) A Rendelet 4. §-a a következő 23a. ponttal
egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]

„23a. Utcazenélés: elsősorban jövedelemszerzés
céljából közterületen, hangszer igénybevételével
végzett zenélés, éneklés, hangkeltés;"
3. § A Rendelet 7. § (6) bekezdése a következő f)
ponttal egészül ki:
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[szórakoztató tevékenységhez kapcsolódóan:]
„f) audiovizuális alkotás készítéséhez, ha a
közterület rendeltetésszerű használatát 30
percnél hosszabb ideig vagy
15
tn2
alapterületnél nagyobb területen akadályozza;"
4. §

V. Fejezet
Filmforgatással kapcsolatos közterület-használat

A Rendelet V. Fejezete helyébe a következő
fejezet lép, és a fejezet a következő 37/A. §-sal
egészül ki:
„V. Fejezet
Közterületek filmforgatási célú használata

30. § A filmalkotások forgatása céljából történő
közterület-használatra e rendelet szabályait jelen
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

közigazgatási
területe
30. § Józsefváros
turisztikailag kiemelt közterületnek minősül.

31. § Közterület-használati hozzájárulást kell
beszerezni, amennyiben a fénykép-, video- és
hangfelvétel, valamint a Filmtv. hatálya alá nem
készítése
a
közterület
tartozó
filmalkotás
rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig
vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb mértékben
akadályozza.

filmforgatás céljából történő
31. § (1)A
közterület használat esetén a hatósági szerződés
jóváhagyásáról a polgármester dönt.
(2) A jóváhagyott hatósági szerződést az
Önkormányzat honlapján nyilvánosságra kell
hozni.

32. § A Filmtv.-ben szabályozott filmalkotás, valamint
amennyiben a kérelmezett használat időtartama a 7
naptári napot nem haladja meg és a kérelmező nem kér
díjcsökkentést vagy díjelengedést a fénykép-, videóés hangfelvétel, valamint a Filmtv. hatálya alá nem
tartozó alkotások forgatása céljából történő
közterület-használati
igénybevétel
eseten
a
hozzájárulás iránti kérelemről else, fokon a
polgármester dönt.

32. § (1) A közterület-használati díjat film
forgatásakor a Filmtv. 3. mellékletében foglalt
mindenkori díjtételek alapján kell meghatározni.
(2) A polgármester a megállapított közterülethasználati díjat korlátlanul csökkentheti vagy
elengedheti
oktatási,
tudományos
vagy
ismeretterjesztő témájú filmek forgatása esetén.

33. § Nem adható közterület-használati hozzájárulás a
Rákóczi út - Múzeum körút - Üllői út - József körút
által határolt közterületre filmforgatás céljára.

33. § (1) A filmforgatási tevékenység során az
adott évet megelőző évben befizetett nettó
közterület-használati díj 20 %-át - kérelem
alapján - az Önkormányzat a forgatással
érintett
társasházak
részére
közvetlenül
visszafizeti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a
társasháznak a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Ügyosztályához címezve kell benyújtania.
(3) Az
(1)
bekezdésben meghatározott
visszafizetendő díj a forgatással közvetlenül
érintett társasházakat - azaz a forgatási területet
magában foglaló társasházakat, és az azzal
közvetlenül szomszédos társasházakat
megosztva, egyenlő arányban illeti meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározottakról a
forgatási évet követő június 30. napjáig - a
társasháztól beérkezett kérelem alapján - a
Bizottság dönt legkésőbb az adott év december
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31. napjáig.
34. §. A közterület filmforgatási célú használatának
feltétele, hogy a kérelmező hatósági szerződésben
vállalja
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és közterületen
elhelyezett tárgyak rendben- és tisztántartását,
c) a keletkezett hulladék elszállítását,
d) a
filmforgatással
érintett
lakosság
és
vállalkozások tájékoztatását a filmforgatással
kapcsolatos
lényeges
információkról
a
filmforgatás megkezdése előtt legkésőbb 2 héttel,
e) a gyalogosok, a gépjárművek biztonságos és
akadálymentes
közlekedését,
továbbá
a
társasházak és az üzletek megközelíthetőségének
biztosítását,
a filmforgatás során felmerülő károk megtérítését,
ideértve a harmadik személy felé történt
károkozást is.

34. § (I)
Filmforgatás
céljából
történő
közterület-használat időtartama nem haladhatja
meg
a) a 14 napot, ha a forgatás napi időtartama
06-22 óra közé esik, vagy
b) az 5 napot, ha a forgatás az a) pontban
foglalt időtartamon kívül esik.
(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó
közterület-használat nem hagyható jóvá.
(3) Nem hagyható jóvá közterület-használat
olyan közterületre, ahol a kérelemben megjelölt
első forgatási napot megelőző egy hónapon belül
filmforgatás zajlott.

35. § A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezönek
fel nem róható események esetén az Önkormányzat az
akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy
helyreállítást követő tíz munkanapon belül biztosítja
újra a közterületet.

35. § A
fihnforgatás
célú
közterület
használatának feltétele, hogy a kérelmező
hatósági szerződésben vállalja
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és közterületen
elhelyezett
tárgyak
rendbenés
tisztántartását,
c) a keletkezett hulladék elszállítását,
d) a filmforgatás megkezdése előtt legkésőbb
2 héttel a filmforgatással érintett lakosság és
vállalkozások tájékoztatását és dokumentált
egyeztetését a forgatással kapcsolatos
lényeges információkról írásos formában (a
tájékoztató
tartalma
különösen:
egy
kapcsolattartó személye a filmes stáb és a
polgármesteri
hivatal
részéről
telefonszámmal, email címmel, forgatás
kezdeti és befejező időpontjáról, éjszakai
forgatásról),
e) a gyalogosok, a gépjárművek biztonságos
és akadálymentes közlekedését, továbbá a
társasházak
és
az
üzletek
megközelíthetőségének biztosítását,
0 a filmforgatás során felmerülő károk
megtérítését, ideértve a ' harmadik személy
felé történt károkozást is,
g) filmforgatás során használt energiaellátást
biztosító és egyéb berendezések károsanyagkibocsájtás,
zajés
fényterhelés
minimalizálását, éjszakai forgatás esetén a
zaj- és károsanyag-kibocsájtás mentességet,
h) a technikai kiszolgálás és a stab parkolás
céljára történő közterület-használat nem
haladja meg a teljes közterület-használat

50%-át,
i) a forgatással érintett területen a lakossági
rendelkező
várakozási
hozzájárulással
lehetőségének
parkolási
gépjárművek
biztosítását az érintett kérelme alapján,
j) a stab parkolási területét lehetőség szerint a
lakóövezettől távol történő megoldását.

36. § A Bizottság a jelen rendelet 1. melléklete alapján
megállapított közterület-használati díjat korlátlanul
csökkentheti vagy elengedheti
a) oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő
témájú filmalkotások forgatása esetében;
b) a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotások
forgatása esetén, ahol az igénybeveendő terület a
20 m2-t nem haladja meg, illetve amelynek
időtartama a kérelmezett időponttól számított 30
naptári napon belül összességében nem haladja
meg a 2 naptári napot.

célú
filmforgatási
36. § (1) Közterület
közterület
tulajdonosától
használatára
a
jóváhagyással rendelkező kérelmező köteles - a
tudomásszerzéshez képest - haladéktalanul, de
legkésőbb a közterület-használatra szóló
hatósági szerződés vagy ennek hiányában
kérelme szerint tervezett használat első napján
kapcsolattartójának
Önkormányzat
az
bejelenteni, ha
a) a film forgatást akadályozó, de a
kérelmezőnek nem felróható esemény vagy
b) rendkívüli természeti esemény
bekövetkezte miatt a közterületet nem tudja
használni. Az Önkormányzat az akadály
elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy
helyreállítást követő tizenöt munkanapon belül
biztosítja újra a közterületet.
(2) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti
tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget
vagy, ha a közterületet önhibájából nem
használta, a hatósági szerződés vagy ennek
hiányában kérelme szerint számított közterülethasználati díjat megfizetni köteles.

37. § Jogellenes a filmforgatási célú közterülethasználat, ha a közterület-használatra a filmforgatási
célú közterület-használatra vonatkozó hatósági
szerződésben foglaltakat megszegve, vagy hatósági
szerződés nélkül, illetve jogszabály sérelmével kerül
sör.

37. § (1) Ha ugyanazon közterületre több
közterület-használat iránti kérelmet nyújtottak
be, a korábban benyújtott kérelem az elbírálás
során elsőbbséget élvez.
(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének
időpontjában az igényelt közterületre már van
érvényes hatósági szerződés, a jóváhagyást meg
kell tagadni.
(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés
jóváhagyását annak a kérelmezőnek, aki a
kérelem benyújtását megelőző egy évben a
használati
jogellenesen,
a
közterületet
megállapodástól vagy a jóváhagyott hatósági
szerződéstől eltérően használta, avagy a kérelem
benyújtásakor az Önkormányzat felé díjtartozása
van.
(4) A hatósági szerződés közös megegyezéssel
vagy egyéb módon történő lejárta előtti
megszüntetése eseten az előre befizetett
közterület-használati díj időarányos része nem
igényelhető vissza.
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37/A. § Jogellenes a filmforgatási célú
közterület-használat, ha a közterület-használatra
a filmforgatási célú közterület-használatra
vonatkozó hatósági szerződésben foglaltakat
megszegve, vagy hatósági szerződés nélkül,
illetve jogszabály sérelmével kerül sor."
5. § A Rendelet
7.
§ Közterület-használati hozzájárulást kell
a) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „cégtábla,
beszerezni:
hirdetőtábla, citylight poszter" szövegrész
(1) kereskedelmi és reklám célú tevékenységekhez
helyébe a „cégtábla, cégér, hirdetötábla, citylight
kapcsolódóan:
poszter",
a) cégtábla, hirdetőtábla, citylight poszter
kihelyezéséhez, ha az az épület falának síkjától 2
cm-en till nyúlik be, valamint utcabútoron,
közterületi
berendezésen,
tömegközlekedési
megállóban, továbbá az e rendelet által
szabályozott módon a közterületre kihelyezett
létesítményen
elhelyezett
bármilyen
reklámhordozó
—
különösen
molinó
elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a
közterületen elhelyezett reklámhordozó-, vagy
közvetítő berendezést is;
13. § (4) A közterület-használati hozzájárulás iránti
kérelemnek tartalmaznia kell különösen:
cd) egyéni vállalkozás esetén vállalkozói igazolvány;

b) 13. § (4) bekezdés c) pont cd) alpontjában a
„vállalkozói igazolvány" szövegrész helyébe a
„hatósági bizonyítvány",

28. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a
hozzájárulástól
eltérő módon,
különösen
a
hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől
eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a
hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó
alapterületben használ, köteles az önkorrnányzat vagy
a 30. § szerinti ellenőrzésre jogosult felhívására a
jogellenes
közterület-használatot
haladéktalanul
megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a
közterület erecleti állapotának helyreállítására. E
kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az
eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget
elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a
helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8
napon belül nem tesz eleget.

c) 28. § (1) bekezdésében a „30. §" szövegrész
helyébe a „29. §",

I .i.a filmtörvény hatálya alá nem tartozó alkotások,
forgatások (Ft/m2/nap) 1.200
3.b.

cégtábla, (Ft/m2/hó)

5.000

d) 1. mellékletében foglalt táblázat
da) 1.i. alpontjában az „a filmtörvény hatálya
alá nem tartozó" szövegrész helyébe a
„audiovizuális",
db) 3.b. alpontjában a „cégtábla,"
szövegrész helyébe a „cégér, cégtábla"
szöveg lép.

13

a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatiról és használatának
rendjéről szóló 4/2020. (11.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A módosító rendelet célja a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási
célú használatának szabályozása.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A rendelet bevezető rendelkezésének módosítása, az eredeti és a származékos jogalkotói hatáskörre
vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.
2.§-hoz
A rendelet értelmező rendelkezéseinek kiegészítése, abból a célból, hogy a gyakorlatban jelentkező
kérelmek feldolgozása során a pontos közterület-használat meghatározása biztosított legyen.
3.-hoz
A módosító rendelkezést kiegészítést a Filmtv.-ben nem szabályozott forgatásokkal kapcsolatban.
4.§-hoz
A módosító rendelet ezen rendelkezései a közterületek filmforgatási célú használatának teljes
körű újraszabályozását tartalmazza.
5.§-hoz
A módosító rendelkezések szövegcserés módosításokat tartalmaznak.
6.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (V1

) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (X1.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi Szervezeti és Működési
Szabályzatot alkotja meg:
1.§ (1) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti is Működési Szabályzatáról szóló 36/2014.
(X1.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. melléklete az I. melléklet
szerint módosul.
(2) A Rendelet 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
2. §

Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2020. június

Czukkemé dr. Pinter Erzsébet
jegyző

Pikó Andras
polgármester
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I. melléklet a ....../2020. (VI... .....) önkormányzati rendelethez

1.A Rendelet?. melléklet 4.1.5. -4.1.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Dönt]

„4.1.5. a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemröl első fokon, a Józsefvárosi Önkormányzat

tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, valamint a rendelet melléklete alapján megállapított
közterület-használati díjak korlátlan csökkentéséről vagy elengedéséről;
4.1.6. közérdekből — különösen önkormányzati, állami rendezvények megtartása esetén — a közterület
használatának szüneteléséröl;
4.1.7. tartós (legalább 6 hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a jogosult kérelmére
méltányosságból havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetés
megállapításáról, amennyiben az esedékes díj nettó 10.000 forintnál magasabb;"

2.A Rendelet 7. melléklete a következő 4.1.13. ponttal egészül ki:
[Dönt]

„4.1.13. annak a közterület-használónak a kérelmére, akinek bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó összegű,
lejárt határidejű közterület-használati díj tartozása van részletfizetési megállapodás megkötéséröl,
mely megállapodás legfeljebb 24 hónapra szólhat, de nem lehet hosszabb a közterület-használat
tartamánál;"

2.-melléklet a ....../2020. (VI....) önkormányzati rendelethez

A Rendelet 8. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának
rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján első fokon dönt:
9.1. amennyiben a Bizottság 15 naptári napon át nem ülésezik, vagy összehívott ülése nem volt
határozatképes,
9.2. amennyiben a kérelmezett használat időtartama a 7 naptári napot nem haladja meg és a kérelmező
nem kér díjcsökkentést vagy díjelengedést:
9.2.1. konténer elhelyezése és építési tevékenység esetén,
9.2.1 rendezvények kivételével szórakoztató tevékenység, utcazenélés esetén,
9.2.3. portrérajzolás esetén,
9.2.4. kereskedelmi célú szórólaposztás esetén,
9.3. az önkormányzati välasztásokat követő 30 naptári napig, de legkésőbb a Bizottság
megalakulásáig,
9.4. amennyiben a kérelmező a 27. § alapján díjfizetés alóli mentességben részesül,
9.5. a hatósági szerződés jóváhagyásáról a filmforgatás céljából történő közterület használat esetén,
9.6. a megállapított közterület-használati díj korlátlan csökkentéséről vagy elengedéséröl oktatási,
tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmek forgatása esetén."
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének
.12020. (VI
.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2014. (X1.06.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület is Szervei Szervezeti és
Müködési Szabályzatáról

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti is
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) 7. melléklete az 1.
melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 8. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
I. melléklet a ....../2020. (11...........) önkormányzati
rendelethez
1.A Rendelet 7. melléklet 4.1.5. - 4.1.7. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[Dönt]

4.1.5. a közterület-használati hozzájárulás iránti „4.1.5. a közterület-használati hozzájárulás iránti
kérelemről első fokon, a Józsefvárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek
használatáról és használatának rendjéről szóló
önkormányzati rendelet 15. § (2)-(3)
bekezdésben foglaltak kivételével, valamint a
rendelet melléklete alapján megállapított
közterület-használati díjak csökkentéséröl
vagy elengedéséről;

kérelemről első fokon, a Józsefvárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő közterületek használatáról és
használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, valamint a
rendelet melléklete alapján megállapított közterülethasználati díjak korlátlan csökkentésiről vagy
elengedéséről;

4.1.6. fontos közérdekből a közterület használatának 4.1.6. közérdekből — különösen önkormányzati, állami
szünetelésének elrendeléséről;

4.1.7. tartós (legalább 6 hónapot

meghaladó)
közterület-használat
esetén
a jogosult
havonta,
kérelmére
méltányosságból
negyedévente vagy félévente esedékes,
egyenlő összegű díjfizetés megállapításáról;

rendezvények megtartása esetén — a
használatának szüneteléséről;

közterület

4.1.7. tartós (legalább 6 hónapot meghaladó)
közterület-használat esetén a jogosult kérelmére
méltányosságból
havonta,
negyedévente
vagy
félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetés
megállapításáról, amennyiben az esedékes díj nettó
10.000 forintnál magasabb;"

2.A Rendelet 7. melléklete a következő 4.1.13. ponttal
egészül ki:
[Dönt]

„4.1.13. annak a közterület-használónak a kérelmére,
akinek bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó összegű, lejárt
határidejü közterület-használati díj tartozása van
részletfizetési megállapodás megkötéséről, mely
megállapodás legfeljebb 24 hónapra szólhat, de nem
lehet hosszabb a közterület-használat tartamánál;"

17

Ot(

2. melléklet a ....../2020. (VI)
rendelethez

Önkormányzati

A Rendelet 8. melléklet 9. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
9. A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő közterületek használatáról S használatának
rendjével kapcsolatos hatásköre:
9.1. A polgármester dönt else, fokon a közterülethasználati kérelmekről:
1. amennyiben a hatáskörrel rendelkező bizottság
16 naptári napon át nem ülésezik, vagy
összehívott ülése nem volt határozatképes;
2. amennyiben a kérelmezett használat
időtartama az egy hetet (7 napot) nem haladja
meg és a kérelmező nem kér díjcsökkentést
vagy díjelengedést, vagy díjfizetés alóli
mentességben részesül;
3. önkormányzati választásokat követő 30
naptári napig;
4. a Filmtv.-ben szabályozott filmalkotás
forgatása céljából történő igénybevétel esetén,
5. valamint a vonatkozó önkormányzati
rendeletben meghatározott egyéb esetben.
(a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
közterületek használatáról és használatának rendjéről
szóló önkormányzati rendelet).

„9. A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
közterületek használatáról és használatának rendjéről
szóló önkormányzati rendelet alapján első fokon dönt:
9.1. amennyiben a Bizottság 15 naptári napon at nem
ülésezik, vagy összehívott ülése nem volt
határozatképes,
9.2. amennyiben a kérelmezett használat időtartama a 7
naptári napot nem haladja meg és a kérelmező nem kér
díjcsökkentést vagy díjelengedést:
9.2.1. konténer elhelyezése és építési
tevékenység esetén,
9.2.2. rendezvények kivételével szórakoztató
tevékenység, utcazenélés esetén,
9.23. portrérajzolás esetén,
9.2.4. kereskedelmi célú szórólaposztás esetén,
9.3. az önkormányzati választásokat követő 30 naptári
napig, de legkésőbb a Bizottság megalakulásáig,
9.4. amennyiben a kérelmező a 27. § alapján díjfizetés
alóli mentességben részesül,
9.5. a hatósági szerződés jóváhagyásáról a filmforgatás
céljából történő közterület használat esetén,
9.6. a megállapított közterület-használati díj korlátlan
oktatási,
csökkentéséről
vagy
elengedéséről
tudományos vagy ismerettetjesztő témájú filmek
forgatása esetén."

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (X1.06.)
önkormányzati rendelet módosításának indokolása
Általános indokolás
A módosító rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és
használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása alapján szükséges az ezen
rendeletben szabályozott polgármesteri és bizottsági hatáskörök átvezetése a két rendelet közötti
koherencia biztosítása érdekében.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság és a polgármester döntési
hatáskörének módosítását tartalmazza
2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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