A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2013. február 7.

Rimán Edina
jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (II.07.) önkormányzati rendelete•
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és
használatának rendjéről szóló 24/2009. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§ A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és
használatának rendjéről szóló 24/2009. (V. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:
a) a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995 (X.20.)
Fővárosi Közgyűlési rendeletben (a továbbiakban FKgy.) szabályozott esetekben;
b) közterület-használati hozzájárulás alapján létesített üzlethelyiségből ideiglenes vagy
idényjellegű kitelepülésre;
c) nem közterületen álló üzlethelyiség esetén az üzlet homlokzatával érintkező közterületen
történő ideiglenes vagy idényjellegű árusításra;
d) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukiadásra;
e) építési-kivitelezési munkához szükséges munkagép ideiglenes – három órát meghaladó –
tartózkodása céljára;
f) közüzemi üzemzavar, távközlési kábelek hibaelhárításához, ha a közterület igénybevétele
előre láthatólag a 72 órát meghaladja, valamint;
g) a 2. mellékletben felsorolt egyéb tevékenység folytatása esetén.
h) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény alapján a
művészeti alkotásnak minősülő tárgyak, valamint a művészeti alkotásnak nem minősülő
vallási, kulturális, történelmi szimbólum(ok), emléktábla(ák) elhelyezéséhez.”
2.§ A Rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép
„(2) Nem kell közterület-használati hozzájárulás a fővárosi közterületek használatáról és a
közterületek rendjéről szóló FKgy. rendeletben szabályozott esetekben.”
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3. § A Rendelet 2. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem adható közterület-használati hozzájárulás
a) a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló FKgy. rendeletben
szabályozottak esetekben;
b) főútvonalra, főúthálózathoz tartozó közutakra:
- üzemképtelen jármű tárolására,
- göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolására;
c) Pavilon elhelyezésére egyik közterületi kategóriában sem, kivételt képez ez alól a
Képviselő-testület döntése;
d) Árusító asztal elhelyezésére, egyik közterületi kategóriában sem, kivéve a következő
ünnepek előtti maximum 20 napos alkalmi árusítást, illetve a sportpályáknál történő
árusítást:
1. karácsony – szilveszter,
2. nőnap,
3. húsvét,
4. március 15-i ünnepség,
5. halottak napja;
e) az „A” kiemelt kategóriájú közterületeken kereskedelmi, szolgáltató tevékenységre,
kivételt képez ez alól az idényjellegű kereskedelmi, vendéglátó ipari tevékenység, a Képviselőtestület külön döntése alapján erre a közterületre kötött megállapodás, valamint ha a
tevékenység humanitárius, kulturális, vagy sport rendezvényhez kapcsolódik ;
f) annak a kérelmezőnek, akinek az önkormányzattal szemben közterület használati díj
hátraléka áll fenn;
g) a rendelet hatálya alá tartozó bármely közterületre, ha jóváhagyott szabályozási terv a
közterület rendeltetéstől eltérő használatára korlátozást, vagy tilalmat ír elő;
h) a rendelet hatálya alá tartozó bármely közterületen kimért szeszesital oly módon történő
árusítására, mellyel a fogyasztás az üzlethelyiségen kívül történik, kivéve a Budapest
Józsefváros Önkormányzatának 46/1999. (XII. 01.) önkormányzati rendeletében szabályozott
eseteket;
i) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben
meghatározott, a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy a
közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez,
tárolásához;
j) egy éven belül, ismétlődés esetén három éven belül annak, aki a VIII. kerület közigazgatási
területén engedély nélkül vagy attól eltérően használt közterületet, és ezt a tényt a közterülethasználat ellenőrzésére jogosult szervek (személyek) megállapították;
4. § A Rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Városüzemeltetési, Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság” szöveg lép.
5. § A Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) minden közterület használati kérelem esetén, amennyiben a kérelmezett időpont az egy
hetet (7 napot) nem haladja meg és az igénylő nem kér méltányosságot, vagy a 8. § alapján
díjfizetés alóli mentességben részesül.”
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6. § (1) A Rendelet 3. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
„e) a mozgóképről szóló törvényben szabályozott filmalkotás forgatása céljából történő
igénybevétel esetén”
(2) A Rendelet a következő 3. § (3/b) bekezdéssel egészül ki:
„(3/b) A polgármester a 3. § (3) bekezdésben hozott döntéséről a döntést követő
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülésére tájékoztatást ad.”
7. § A Rendelet 3. § (4) bekezdés 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 Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Ügyosztályához (a továbbiakban: Ügyosztály) benyújtani, melynek a fővárosi
közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló FKgy rendelet 6. § (6)
bekezdésében szabályozottakon túl tartalmaznia kell:
a) a hivatalos helyszínrajzot,
b) a 2 §. (1) bekezdés h) pontja szerinti esetekben részletes művészeti, vallási, kulturális,
történeti, helytörténeti dokumentációt.”
8. § A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 2. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott alkalmi jellegű árusításokra vonatkozó
kérelmeket a kérelmezett időpont előtt legfeljebb 60 nappal előbb lehet benyújtani.”
9. § A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye
a) a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló FKgy. rendeletben
szabályozott esetekben;
b) választási vagy népszavazási célra igénybe vett közterület esetében az országgyűlési,
önkormányzati választások, népszavazások befejezését követő 30. napon”
10. § A Rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „Városüzemeltetési és Közbiztonsági
Bizottság” szövegrész helyébe „Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság” szöveg lép.
11. § A Rendelet a következő 6. § (2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2d) Filmalkotások forgatása esetén a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. melléklete
alkalmazandó.”
12. § A Rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közterület használati díj 6. §-ban foglalt mértékét a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság indokolt esetben, méltányossági kérelemre, csökkentheti vagy elengedheti az
alábbiak alapján:
a) az Önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok végzése során,
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b) a fővárosi, vagy kerületi pályázaton elnyert támogatásból történő épület felújítások esetén,
c) humanitárius, karitatív célok érdekében végzett tevékenységek esetében,
d) kulturális és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében,
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Józsefváros érdekeit
szolgálja,
f) bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú
rendezvénye esetében,
g) vendéglátó teraszok esetében városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok
figyelembevételével maximum 10 %-kal csökkenthető, amennyiben a közterület-használat
dobogón és vagy fix rögzítésű virágládák között valósul meg;
h) oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmalkotások forgatása esetében;
i) az olyan filmalkotások forgatása esetén, ahol az igénybeveendő területmérték a 20 m 2-t nem
haladja meg;
j) az olyan filmalkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett időponttól
számított 30 naptári napon belül összességében nem haladja meg a 2 naptári napot.
13. § A Rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni
a) a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló FKgy. rendeletben
szabályozott esetekben;
b) a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak
elhelyezéséért;
c) postai levélszekrények elhelyezéséért;
d) műemlék- és helyi védelem alatt álló épület felújítási, helyreállítási és tatarozási munkáival
kapcsolatos közterület használatáért;
e) a Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei beruházásai, felújításai, karbantartási
munkáival összefüggő közterület használatáért;
f) a tömegközlekedés kiszolgálása érdekében létesített, illetve meglévő létesítmények esetén
mindaddig, amíg kizárólag eredeti rendeltetésüknek megfelelő funkciót töltenek be;
g) a szervezett lomtalanításért;
h) a Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal által
történő, a lakosság tájékoztatására szolgáló, közérdekű hirdetőeszközök elhelyezéséért,
valamint az Önkormányzat saját vállalkozási célú tevékenységével összefüggő közterülethasználatért.
i) a rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetekben.
j) az élet- és balesetveszély megszüntetéshez, vagy elhárításához statikus által igazolt,
szükséges időtartam alatt
k) az önkormányzati költségvetési szervek által, a feladatkörükbe tartozó tevékenységek,
munkálatok végzéséért”
14. § A Rendelet 10. § (1) bekezdésében a „Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési
Ügyosztálya” szövegrész helyébe a „Budapesti Közlekedési Központ” szöveg lép.
15. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
„f) építészeti szempontból a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Hatósági Ügyosztály és Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály”
16. § A Rendelet 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A közterület-használattal kapcsolatban fellebbezést a képviselő-testületnek címezve, az
Ügyosztályon lehet benyújtani”
17. § A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
18. § A Rendelet 2. melléklet a következő 4. g. ponttal egészül ki:
„4. g. zászló (ft/db/hó)
4. zászló
1.kategória
g. (ft/db/hó
)
A/2
6306
ívméret
alatt
A/2
11346
ívméret
felett

2.kategória

3.kategória

4.kategória

5.kategória

6306

6306

4538

3022

11346

11346

10080

8826

19. § Hatályát veszti a Rendelet 2/A. § (6) bekezdése, a 10/A. §-a, és a 2. melléklet 1. i.
pontja.
20. § E rendelet 2013. február 7-én lép hatályba.
21. § E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2013. február

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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1. melléklet a 7/2013. (II.07.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
a 24/2009.(V.21.) ök. sz. rendelethez
1. Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek övezeti besorolása
1.

közterületi kategória
Szabó Ervin tér
Baross utca (Kálvin tér és a Szabó Ervin tér között)

2.

közterületi kategória
Mikszáth tér
Blaha Lujza tér 1-5 házszám között
Márkus Emília utca
Somogyi Béla utca (Blaha Lujza tér és Stáhly utca között)
Corvin köz
Corvin Sétány

3.

közterületi kategória
Gyulai Pál utca
Gutenberg tér
Mária utca
Pollack Mihály tér
Krúdy Gyula utca
Lőrinc pap tér
Horánszky utca
Puskin utca
Rökk Szilárd utca
Szentkirályi utca
Vas utca
Pál utca
Csepreghy utca
Trefort utca
Reviczky utca
Stáhly utca
Kőfaragó utca
Somogyi Béla utca többi része
Múzeum utca
Bródy Sándor utca
Ötpacsirta utca
Békési utca
Kölcsey utca
Népszínház utca (József krt. és Víg utca közötti szakasza)
Szigony utca (Üllői út és Apáthy utca közötti szakasza)
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4.

közterületi kategória
Horváth Mihály tér
Mátyás tér
Harminckettesek tere
Kálvária tér
Losonci tér
Rezső tér
Teleki tér
Golgota tér
Molnár Ferenc tér
Vagon tér

5.

közterületi kategória
Valamennyi az 1-4. kategóriába nem tartozó közterület

2. Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek:
Közutak:
Baross utca (Baross utca - Rigó utca sarok, Harminckettesek tere-Horváth Mihály tér,
Horváth Mihály tér - Kálvária tér, Kálvária tér-Orczy tér, Kálvin tér-József krt.)
Fiumei út (Baross tér-Orczy tér)
Hungária Krt. (páros oldal, Salgótarjáni út-Kerepesi út)
József Krt. (Blaha Lujza tér-Üllői út)
Kerepesi út (vasúti felüljáró-Hungária Krt.)
Kőbányai út (Orczy tér - Könyves K. Krt.)
Könyves Kálmán Krt. (Üllői út-Salgótarjáni út9
Múzeum Krt. (páros oldal, Rákóczi út-Kálvin tér)
Orczy út (Nagyvárad tér-Orczy tér)
Rákóczi út (páratlan oldal, Múzeum Krt.-Baross tér)
Üllői út (Kálvin tér-Nagyvárad tér - Könyves Kálmán Krt.)
Közterek:
Baross tér
Blaha Lujza tér

Köztársaság tér
Rákóczi tér

Ludovika tér
Nagyvárad tér

Rókus tér

3. Turisztikailag kiemelt közterület:
1. Palotanegyed: József krt. – Rákóczi út – Múzeum krt. – Üllői út által határolt terület
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Indokolás
A módosító rendelet a következők szerint változtat a 24/2009. (V.21.) önkormányzati rendelet
jelenlegi szabályain.
Az 1. §, a 2. §, 3. §, 7. §, 9. §, és 13. § esetében a jogszabály-szerkesztési elveknek megfelelő
szövegezés miatt vált szükségessé a módosítás.
Fentieken túlmenően a 3. §-ban szabályozásra kerül az alkalmi árusítások pontos
megnevezése (karácsony-szilveszter, nőnap, húsvét, március 15-i ünnepség, halottak napja),
illetve ki is egészül a március 15-i ünnepséggel és a halottak napjával, tekintettel arra, hogy a
tapasztalat azt mutatja, a kerületi lakosság igényt tartana több alkalmi árusítási lehetőségre a
kerületben.
A 3. § további módosításának indoka, az alaprendelet 2. § (4) bekezdés e) és j) pontjában
található duplázódás megszüntetése.
A 4. § és a 10. §-ban a döntésre feljogosított bizottság megnevezése került pontosításra.
Az 5. § egy olyan fordulattal egészíti ki az alaprendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontját, mely
közterület-használati engedély kérésének esetében nincs mérlegelési jogköre a Bizottságnak,
azt ki kell adni, ezért a polgármester hatáskörébe javasolt vonni az alaprendelet 8. §-a alapján
díjmentességben részesülő eseteket.
A 6. § a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény IV. fejezetén alapul, melynek 35/B. § (7)
bekezdése feljogosítja a rendeletet alkotó Képviselő-testületet, hogy hatáskörét a
polgármesterre ruházza át. A törvényben meghatározott szoros határidők miatt javasolt a
polgármesterre átruházni a törvényben meghatározott feladatokat.
A 2004. évi II. törvény 35/A. § (4) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzat
képviselő-testületét, hogy rendeletében mentességet vagy kedvezményt állapítson meg a
meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat
szolgáló (különösen oktatási, tudományos és ismeretterjesztő témájú) filmalkotások
forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben. Indokoltnak látja az
Ügyosztály kedvezmény nyújtását a tudományos, ismeretterjesztő filmalkotások forgatása
esetén, illetve az olyan forgatások esetén, ahol az igénybeveendő terület mértéke a 20 m 2-t
nem haladja meg, valamint az egy hónapon belül a 2 naptári napot el nem érő forgatások
esetén. Ezeken kívüli esetekben a törvény mellékletében megállapított díjak illetik meg az
Önkormányzatot. A kedvezmények körét jelen rendeletmódosítás 12. §-a tartalmazza.
A 7. §-ban az Ügyosztály nevének pontosítása történt meg.
A 8. §-ban az alkalmi árusításokra való visszahivatkozás történt meg.
Az alaprendelet lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a közterület-használat fizető
parkolóhely elfoglalásával jár, abban az esetben a fizetendő díjnak el kell érnie az 1 órai
parkolási díj és a díjköteles időszak szorzatát naponta, és nem a rendelet mellékletében
található díjtáblázat alapján kell számolni a díjat. Ezen lehetőség a filmalkotások forgatása
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esetében a törvényre való tekintettel nem lehetséges, abban az esetben a rendelet 11. §-ában
(alaprendelet 6. § (2d)) foglaltakat kell alkalmazni.
A 12. §-ban újraszabályozásra került az alaprendeletben foglalt méltányossági okokból
történő csökkentés esetei. Egyrészt kiegészült a h)-j) pontokkal, másrészt a csökkentésen
kívül az elengedést is lehetővé teszi, tekintettel arra, hogy a Bizottság több esetben hozott már
ilyen irányú döntést.
A 13. § az alaprendeletben szabályozott díjfizetés alóli mentesség körét bővíti ki, úgy, hogy
az önkormányzati költségvetési szervek részére díjmentességet ad, tekintettel arra, hogy azok
feladatkörükben eljárva az Önkormányzat illetve a lakosság érdekében végzik
tevékenységüket.
A 14. § a főváros területén történő feladatváltozások során bekövetkezett változásokat
aktualizálja.
A 15. § a társhatóságok, az engedélyezéshez kapcsolódó ügyosztályok körét bővíti.
A 16. § a jogorvoslati lehetőséggel kapcsolatos adminisztratív jellegű szabályozást pontosítja.
A 17. § az alaprendelet 1. mellékletét módosítja oly módon, hogy kiegészül a turisztikailag
kiemelt területek körével, melyre felhatalmazást a 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdése
ad. Ezen területek közé javasoljuk feltüntetni a Palotanegyedet, ahol számos műemlék illetve
műemlék jellegű épület található.
A 18. § a 2. mellékletet képező díjtáblázatot egészíti ki egy új 4. g. ponttal, a zászlók után
fizetendő díjakkal.
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