A kihiľdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2013. december

12.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testületének
49 12013.

(KI.12.) tinkoľmányzatĺ ľendelete

a Jőzsefválľosĺ Onkoľmányzat tulajdonában lévő kiizteľiiletek használatárĺól és
hasznáiatálnak ľendjérőlsző|ő 1812013. (Iv.24.) łinkoľmányzati ľendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32' cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
Magyarország helyi ĺinkoľmányzatairő| szőIő 2011. évi CLXXXX. torvény 23. $ (5)
bekęzdés 2. pontjźharlmeghatározott feladatkörében eljárva a következőket

1. $

rendeli el:

A

Józsefuiíľosi onkormányzat tulajdonában lévő köaeľiiletek haszná|atárő| és
haszná|atźnak rendjérő| sző|ő 18l20l3. (Iv.24,) önkoľmanyzati rendeIet (a továbbiakban:

Rendelet) 1 1. $-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

(5) A lakóházakat, társasházakat, lakasszt)vetkezeteket érintő az eg/ naptári évben la|t
hónapot meghaladó felújítási, karbantartási munkalatok végzéseesetében a (4) bekezdésben
foglaltakon túl ą kovetkező mellékletek benyújtása is szülaéges
,,

a) méretarónyos helyszínrajz, megjelolve a közterület-használat pontos célját és idejét;
b) annak megjelalését, hogł a felújításhoz, karbantartáshoz szül<séges anyagok tárolásą

c)

hol nrftnik;
építésiütemterv.''

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott kozterület-használatok hosszabbításóra vonatkozó
lĺérelemesetén a kovetkező mellékletek benyújtása szüĺrséges:
,,

a)

részletes leírás ą munkálatok elhúzódásának olraról, kortlményeiről;

b) az építésiütemtervnek a kérelem benyújtásáig megvalósított eredményeiről, és a
folytatás várható ütemezésérőI.''

2.$

A

Rendelet korábbi 11.$ (5) és (6) bekezdésének szźtmozása (7) és (8) bekezdésre

módosul.
3

.$

A rendelet

13 .

$ (2) bekezdésénekb) pontj a az a|ábbiaka módosul:

(2) Az Ügyosztály a dontés előkészítésesorán a következőket vizsgólja:
és (6) bekezdésében meghatározottakat.,'
b) a kérelem tartalmazza-e a I ]. s @

,,

o

4. $ (1) E rendelet 201'4. jarruár 06. napján Iép hatáIyba.
(2) E rendelet a hatályba lépéstkövető napon hatá|yát veszti.

Budapest, 2013. december 05.
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Indoklás

Általá..os indoklás

á||ő köZteriiletek használatba adásának rendjét a |8l20I3.
(Iv .24 .) ĺinkormany zatí rcndelet (a to vábbiakb an : rende l et) szab áIy ozza.

Az onkormźnyzat tulajdonábm

A rendelet 11. $ (4) bekezdésébentalá|hatő annak szabáIyozása, hogy a közteľület-hasznćllatí
hozzájáruItĺs esetén a kéľelemnek mit kell tartalmazĺia, és milyen mellékleteket kell
benýjtani.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a rendelet 24. $-ában ľenđszeresjelleggel járul
hozzá a tźrsasházak. lakásszövetkezetek, egyéb épületek, építményekfe|iĄításához,
karbarÍartásához a cs<jkkentett díjtétehĺvagy díjmentes k<jzteľület-használatbińositásával.

Jelen rendelet móđosítása \akőházakat, tźnsasházaka! Iakásszövetkezeteket érintő felújítási,
karbantartási munkálatok esetébeĺhatźnozmeg a ľendelet általános mellékletein kívĹil egyéb
mellékleteket, annak éľdekében,hogy a díjmentességetmegítélő bizottság megalapozott
döntést tudjon hozni.

Részletes indok|ás
1.$-hoz

Az egy naptári évben két hónapot

meghaladó |akőhazakat, taľsashźnakat'

lakásszĺjvetkezeteket éľintő felújítási, karbantartási munkálatok végzéseesetében benyújtandó
mellékletek k<jre keľiil meghatźlrozásľa, melyek a következők:

a)

méretarźnyoshelyszínĺajz,megse|ölve a közterület-hasznźt|at pontos céIját és idejét;

b)

annak megjelölését, hogy a felújításhoz, karbarÍaľtáshoz szĹikséges anyagok táro|ása

c)

építésiĹitemterv.

holtĺlľténik;

A közteľiilet-hasznáIathozzájźm|ás

hosszabbítása esetén a következő mellékletek benyújtása

szfüséges:

a)

részletes leírás amunkálatokelhuződásánakokáról,köľülményeiľől;

b)

az

építésí
iitemtervnek
folvtatás v érhatő ütemezéséről.

a kérelem benyújtásáig megvalósított eredményeiről, és a

Tekintettel ana, hogy a Bizottság az esetek tulnyomó többségében minden ttnsasházi
felújításhoz díjmentesen jaľul hozzá, egy bizonyos időszakot - jelen esetben két hónapot meghaladó építésimunkatertilet esetén a megalapozott döntés meghozatalához javaslom
további mellékletek benyúj tását a kérel emhez.

2.$-hoz

A Rendelet bekezdéseiĺek szźlmozása módosul.

3.$-hoz

A rendelet fenti módosításaira tekintettel a 13.$ (2) bekezdésénekb) pontjának hivatkozásait
is ki kell esészíteni.

4.$-hoz

Arendelethatźůybaléptetőrenđe|kezésęittartalmazza.

\

