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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (I.24.) önkormányzati rendelete•
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és
használatának rendjéről 24/2009. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a 65/A. § (2)
bekezdésében, a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995
(X.20.) Főv. Közgyűlési rendelet 4.§-ában kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és
használatának rendjéről szóló 24/2009. (IV.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c) Józsefváros közigazgatási területén az 1991. évi XX. törvény 109. §-a alapján a kerületi
önkormányzat képviselő-testületének döntési vagy véleményezési jogkörébe tartozó
ügyekre.”
2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
„g) az 1991. évi XX. törvény 109. §-a alapján művészeti alkotásnak minősülő tárgyak,
valamint a művészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kulturális, történelmi szimbólum(ok),
emléktábla(ák) elhelyezéséhez.”
3.§ A Rendelet 3. §-a a következő (3/a) bekezdéssel egészül ki:
„(3/a) A rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti eset(ek)ben kizárólag a Képviselőtestület dönt.”
4. § A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kérelmet a kérelmezett használat kezdő időpontja előtt - rendelet. 3.§ (2) bekezdése
esetén legalább 16 munkanappal, a rendelet 3. § (3) bekezdése tekintetében legalább 8
munkanappal - korábban az Önkormányzat Hivatalához benyújtani, melynek az FKgy.
rendelete 6. § (7) bekezdésében szabályozottakon túl tartalmaznia kell:
• RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 24/2009.(IV.21.) SZ. RENDELETBE

1

a) a hivatalos helyszínrajzot,
b) a rendelet 2 §. (1) bekezdés g) pontja szerinti esetekben részletes művészeti, vallási,
kulturális, történeti, helytörténeti dokumentációt.”
5. § A Rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja és a 3. § (3/a) bekezdése szerinti esetekben a
kérelmet, ha a tervezett elhelyezés az év első 6 hónapjában lenne, akkor a megelőző év
szeptember 30. napjáig, ha az év második 6 hónapjában lenne, akkor az adott év március 31.
napjáig kell benyújtani az Önkormányzat Hivatalához. A benyújtott összesített kérelmekről a
Képviselő-testület a benyújtási határidőt követő 60 napon belül dönt.”
6. § A Rendelet 4. § (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közterület-használati hozzájárulás, kivéve a rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti
eseteket, csak ideiglenes jelleggel, meghatározott időtartamra, vagy meghatározott feltétel
bekövetkeztéig adható.”
7. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
„h) a rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetekben.”
8.§ Jelen rendelet 2012. február 01. napján lép hatályba.
Budapest, 2012. január …
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