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Budapest Józsefvá ľosi onko rmányzat

Képviselő.testülete számár a

I

:

I

Előteľjesztő.. dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testtileti ülés időpontja 20|6. május

. sz. napiľend

5.

Táľgy: Javaslat a Józsefváľosi onkoľmányzat tulajdonában lévő kiizteľületek
hasznáůatárő| és használatának rendjéről szóló L8l2013. (Iv.24.) önkoľmányzati
ľendelet módosítására
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Embeľi Erőfoľrás Bizottság

véleményezi X /

véIeményezí

tr

Hatáľ ozatí jav as|at a bizottság szźlmźra:

A

Yárosgazdálkodási

és Pénzngyi Bizottság javasolja a

Képviselő-testtiletnek az

előterj esztés me gtárgy alásźú.

Tisztelt Képviselő-testůilet!

I.

Tényállás és dtintés taľtalmának részletes Ísmeľtetése

A Józsefuarosi onkoľmányzat tulajdonában lévő kĺĺzteľĹiletekhasznáIatfuőI és használatának
rendjéről sző|ő I8l20I3. (Iv.24.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet)
részletesen szabéllyozza az önkormányzat tulajđonábaĺrálló közterĹiletek hasznźiatźnak
szabéiyait.

Az

a|kalmazás során a Rendelet néhźtny,a köZterĹilet haszná|at đíjánakme gf,rzetésľe
vonatkozó szakaszának kiegészítésénekszĹiksége mertilt fel igényként.Jelen előteľjesĺés
ezen szakaszok módosítására tesz javaslatot.
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A Rendelet 18. $ (1) bekezdése rogzíti, hogy
díjat a közterĹilet-hasznéiatihozzéĄáru|ásbaĺl
',A
jogosult
rogzitettidotartamra és módon

köteles előre egv összegben megfizetni.''

a

Azokban az esetekben, amikor egy beruházás megvalósítása hosszaĺtartőan, jelentős
közteriilet haszná|attal jĺáľ,és mivel az onkormźnyzatnak nem éľdeke ilyen esetekben a
köZterület haszná|at đíjánakelengedése, indokolt lehet a halasztott ťtzetés megengedése a
kellő gaĺanciák Rendeletbe tĺjľténőbeiktatásáva|. Ezęket az eseteket javasolt egy magasabb
összegűköZterület-hasznáIatidíjesetébenalka|mazni.

A fentiekĺe tekintettel

a Rendelet 18. $-a azalélbbi

(la)-(lb) bekezdéssęl egészülne ki:

(1a) Amennyiben ą kozterület hasznólat díja az 50 millió forintot meghaladja a hźrelmező ą

kérelem elbírálásáig írásban kérheti - legkésőbb a kérelmezett kozterület használat
lejáratának idejéig - ą dtj megfizetésének a halasztásót.

(1b) Az (1a) bekezdés szerinti haląsztott díjfizetésta Bizottság abban ąz esetben
engedélyezheti, amennyiben a kéľelmező a kérelemhez csatolja a kazteľület hasznólati díj
megfizetéséről szóló bank által kiadott garanciavóllaló nyilatkozatot. A gaľanciavállaló
nyilatkozat átadósa nem mentesíti ą kérelmezőt a kozterület-használati díj megfizetése alóI.

A

többnyire lakóépületeken végzelt építési,felújítási munkálatok esetében a Bízottséĺg
díjmentesen bíztosítjaa köZteriilet haszĺźl|atát.Amennyiben a közteľület haszná|ő a
kĺĺzteruletbenkáľt okoz, nem indokolt a kÓzterĹilet haszná|at díjának elengedése. Eľre
tekintettel javasolt szintén egy ha|asztott díjfizetésengedélyezése a megťĺzetésrevonatkozó
gar
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Amennyiben a ktjaeľületet a hasznáIő eľeđetiállapotban bocsátja vissza az onkormányzat
ľendelkezésére,úgy a kére|mező jogosult lehet a teljes díj visszatérítéséľe/elengedésére.
Tekintettel arra, hogy számos esetben a tulajdonos és a haszná|atot kérő (kivite|ezó) szemé|ye
külcjnválik, ezért javasolt, hogy köztis nyilatkozatban kell ezeket kéľniük.

A fentiekre tekintettel

a Rendelet 18. $-a az a|ź.ŕbi(1c) bekezdéssel egészĹilne ki, illetve

a26.

$ (1) bekezdése a kĺjvetkezők szeľint módosulna és egészülne ki:

/s.s

(Ic) Az (1a) és (1b) bekezdésbenfoglaltak alknlmazhatóak az építési,szerelési tevékenység
végzésérekért koztertjlet.hasznóĺat esetében is azzal, hogł ilyen esetben kérelemre a 26. $ (])
bekezdés alknlmazásónak lehet helye, így a garanciavállalás érvényességéneka 2ő' s (])
b ekezdésb en rö gzített danté s me ghozataláig kell szólnią.
26.

s

(1) A polgármester az építési,szerelési tevékenység végzésérelłźrtkozteľület-hasznólati

hozzájárulásban meghatdrozott díj 100%-át a használó kérelméreutóĺag kiili)n döntésével
visszatéríti,vagy ű Bízottsdg a ki)zteriilet-használati díjat elengedí, amennyiben a hasznóĺó a
hozzójárulásban meghatározott tdő elteltét kôvető 5 munkanapon belal a kozterületet az
ánérclekor fennólló eredeti állapotában bocsátja az onkormányzat rendelkezéséľe,ěs ezt
szakvéleměny tdmasztja alú. Amennyíben a használó személye eltér az ingatlan
tulajdonosútól, lúgy ki)zös kérelem alapjún v&n lehetőség a visszatérítésrőlvagy az
elengedésről sailó dijntés meghozatalára.

A

közterület óllapotára vonatkozó szakvéleményt,amely tartalmazza az esetlegesen
okozott kárra vonatkozó megálĺapításokat is, az onkormányzat szakértője készítel.

(Ia)
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A beterjesztés indoka

A renđeletmódosításról
tciľvény 42.

ilI.

a Magyarországhelyi önkormanyzatairőI szőIő 2011. évi CLX)oilX.
pontja
I.
alapjźn
a Képviselő-testĹilet döntése szfüséges.
s

A diintés célja, pénzügyĺhatása

A dĺjntésĺ,élja,lrogy a Rcrrdclcĺ. mĺjtlosításával a nagyobb volumeniĺ beľuházások esetén a
jelentős bevételt eredményező konerilet-használati díj megfizetésre kertiljön, akére|mezó
részérepedig ťtzetésihalasńás engedélyezhető legyen garanciák beépítésemellett.

A

dĺintéscélja továbbá, hogy a lakóépületek felújítás, építéseabban az esetbęn legyen
díjmentes, ha a konerület használat során nem okoznak kĺĺľta közeľiiletben, mivel az
éptiletek megújuláshozfuzodo önkormányzati érdeke ebben az esetben érvényesiil.

A döntésnek pénnlgyi hatása annyiban van, hogy nagyobb volumenú beľuhazások esetén a
jelentős bevételt eľedményezőkĺneri|ęthasznźiati díj megťrzetésre kerĹil.

Iv.
A

Jogszabályiktiľnyezetismeľtetése

Képviselő-testiilet d<jntése a Magyarország he|yi önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi
törvény 42. s |. pontjĺĺnalapul.

CLXxxx.

Fentiek alapjźnkéręmaz előterjesztés mellékletétképező önkoľmrínyzati rendelet elfogadását.
Budapest, 2016.
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Törvényességi ellenőľzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
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VIII. keriilet

Jĺózs efvárosi onkoľm ány zat
Képviselő.testületén ek

...12016.

(.

.

...) tinkormányzati ľendelete

a Jőzsefvátľosi Onkoľmźnyzattulajdonában lévő kłizteľĺiletekhasználatárĺíl és
haszná|atálnak rendjéľől szóló 1812013. (Iv.24.) łinkoľmányzati ľendelet módosításárĺóI
Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete az

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébenkapott eredeti jogalkotói hatásköľében, a mozgóképről
szóló 2004. évi II. torvény 37. $ (4) bekezdésében kapott feLhata|mazás a|apjźn, a
Magyaroľszág he|yi önkormrĺnyzatairő| szőIő 2011. évi CLX)o(Ix. towény 23. $ (5)
bekezdés 2. pontjábanmeghatźtrozott feladatkĺjrében e|jarva a következőket rendeli el:

1.. $ A Józsefuaľosi onkormáĺyzat fulajdonában lévő köZterületek hasznáIatárő| és
haszná|atźnak rendjéľől szóló I8l20I3. (Iv. 24.) ĺinkormányzati rendelet (a továbbiakban: a
Rendelet) 1 8. $-a a következő (1a)-(1 c) bekezdéssel egészül ki:
(]a) Amennyiben a kÖzteľület hasznólat díja az 50 millió forintot meghaladja a kérelmező a
kérelem elbírálĺźsáigírásban kérheti - legkésőbb cł hźrelmezett közterület használat
,,

lejáratának idejéig - a

di

megfizetésének a halasztósát.

Az (]a)

bekezdés szerinti halasztott dí1fizetést a Bizottság abban az esetben
engedélyezheti, amennyiben a k,trelmező a kérelemhez csatolja a közterület-használati díj
megfizetésérőI szóló bank által kiadott garanciavállaló nyilatkozatot' A garanciavóllaló
nyilatkozat átadása nem mentesíti a kéľelmezőt a kÓzterület-használati díjnak a határozatban
rÓgzítettek szerinti megfizetése alól.

(1b)

(Ic) Az (1a) és (Ib) bekezdésbenfoglaltak alkalmazhątóak a lakóépületek esetében az építési,
szerelési tevékenység végzésérekéľtközterület-használat esetében is azzal, hogł ilyen esetben

kérelemre a 26.

bekezdés alkąlmazásának lehet helye, így a garanciavóllalás
érvényességéneka 26. $ (I) bekezdésben rögzített danés meghozataláig kell szólnia.,'

2. s

A Rendelet 26.

$ (])

$ (1) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(]) A polgórmester az építési,szerelési tevékenységvégzésérekért kozterület-használati
hozzájárulósban meghatározott díj 100%-át a hasznóló kérelméreutólag ktilt;n dantésével
visszatéríti, vagy a Bizottság a kozterület-használati díjat elengedi, amennyiben a hasznáĺó a
hozzójárulósban meghatórozott idő elteltét kovető 5 munkanapon belul a kÓzter,üĺetet az
ánérclekor fennálló eredeti óllapotdban bocsótja az onkormónyzat rendelkezésére,ĺls ezt
szalwélemény támasztja aló. Amennyiben a használó személye eltér az ingatlan
tulajdonosától, úg/ kozas kérelem alapján van lehetőség a visszatérítésről vagy az
elengedésről szóló donté s meghozatalára.',
3. s A Rendelet 26. $-a a kĺjvetkező (1a) bekezdéssel egészül ki:

A

kcizterület źilapotára vonatkozó szakvéleméný,amely tartalmazza az esetlegesen
okozott kárra vonatkoző megá||apításokat is, az onkormányzat szakértoje készítel.''

,,(la)

/
ct''x
ť

/

4. $ E rendelet 20|6. május 6. napján lép hatályba, és abatá|yba lépéstkövető napon hatáIyát

veszti.

Budapest, 201,6. május ....

Danada-fumán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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donában

lévő kcjzterületek haszn áIatźrő| és
haszná|atźnak rendj éľő1 szóló 18 12013. (Iv
24. ) önkorm źny zati rendelet

.

Budapest Főváros VIII. kęrĹilet Józsefuárosi
onkormányzat
Képviselő-testiiletének
. . .../20I 6. (. . . . . ...) önkormányzati
ręndelete
a J őzsefv áro s i onkorm ány zat tulaj donáb an
lévő közterĹiletek haszn á|atátő| és
hasznáIatźnak rendjéről szóló 1 8/20 1 3. (IV.
24.) ĺjnkorm tnyzati ľendelet módosításaľól

1.$AJózsęfuaľosionkormányzat
tulaj donában

lévő közteriiletek hasznéllatźrő|

és használatźnak ľendjéről sző|ő I8l20|3.
(IV. 24.) tinkormányzati rendelet (a
továbbiakban: a Rendelet) 18. $-a a
kövętkęző (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

,,(]ą) Amennyiben a kozterület használat díja
az 50 millió forintot meghaladja a kérelmező
cl kérelem elbírálásig írósban kérheti
legkésőbb ą kérelmezett kozterület hasznólat
lejáratának idejéig - a dtj megfizetésének a
halasztását.

(1b) Az (]a) bekezdés szerinti halasztott
dfi.fizetést a Bizottsóg abban oz esetben
engedélyezheti, amennyiben a kérelmező a
kérelemhez csatolja a kozteľület-használati
díj megfizetéséről szóló bąnk által kladott
garanciavállaló
nyilatkozatot. A

garanciavállaló nyilatkozat dtadósa

nem

mentesítiakérelmezőtakozterület-

hąsználati díjnak a határozatban rÓgzítettek
szerinti megfizetés e alól.

(Ic) Az (Ia) és (1b) bekezdésben foglaltak
ąlkalmazhatóak a lakóépületek esetében az
építési,szerelési tevékenységvégzésérekért
kozterület-használat esetében is azzal, hog1l
ilyen esetben kérelemre a 26' $ (I) bekezdés

alkalmazásának lehet helye, íg,, a
garanciavóllalás érvényességéneka 26. s (])
bekezdésben rÓgzített dontés meghozataláig
kell szóInia.',
2. $ A Rendelet 26. $ (1) bekezdése helyébe
a következő renđelkezéslép:
26. s (1) A polgármester az építési,szerelési ,, (]) A polgármester az építési,szerelési
tevékenységvégzésérekért köZterĹilet- tevékenységvégzésérekért közteľülethaszná|atíhozzéĄźlru|źtsbanmeghatźtrozottdíj hąsználati hozzójáľulásban meghatáľozott
30%-át a hasznáIő kérelméreutólas díi 100%-ót a hasznóló kéreĺméreutólas

ĺ

ł.l,fr,/
V
ł]'',

a hasznéiő a kiilön dijntésévelvisszatéríti,vagy a
hozzájarulźtsban meghatátozott idő elteltét Bizottsúg a kijzteriilet-haszndlati díjat
követő 5 munkanapon belül a közterületet az elengeďi, amennyiben a használó ą
átvételekor fennálló eľedeti źi|apotábarl hozzájárulásban meghątározott idő elteltét
bocsátj a az onkorm ány zat rendelkezé séľe.
követő 5 munkanapon belt;l a közterťiletet az
ónérclekor fennĺźllóeredeti állapotában
bocsátja az onkormányzat rendelkezésére,és
visszatéríti,amennyiben

ezt szakvélemény tdmasztja

alú.

Amennyiben a hasznúló személye eltér az
ingatlan tulajďonosútól, úgy közös kéľelem
alapján van lehetőség a visszatérítésrdlvagy

űz

elengedésről szóló

meghozatalúľa.,'

3. s

A

Rendelet 26.$-a

bekezdéssel egészül ki:

,,(1a)

A köĺerület

döntés

a következő

(1a)

á||apotéra vonatkozó

szakvéleméný, amely tarta|mazza az
esetlegesen okozott kárra vonatkozó
megállapításokat

is, az

szakéľtőj e készítel.''

onkoľmányzat

,ĺ

ś,/

ű,,::,/
1/

Altalános indokolás

A

döntés célja, hogy a Rendelet módosításával a rendelet szöveges tarta|maértelmezhetőbb
figyelembe véve az onkormányzat intézményrendszerében bękövetkezett
változásokat -, Ĺovább,á a díjtáb|źnatban ttirténő nettó összegek keľekítéseelősegíti az
át|áthatőbbdíjszámítást.

legyen

Részletes ĺndokolás

l.

$-hoz

A

Rendelet módosításával a nagyobb volumenű beruhazások esetén a jelentős bevételt
eredményezó kozteĺilet-használati dij megfizetésľe keľüljön, a kérelmező részérepedig
fizetési halasńás engedélyezhető legyen a szfüséges garanciák beépítésemęllett.

2. $ és 3. $-hoz

A módosítás értelmébena lakóépületek felújítás, építéseabban az esetben legyen díjmentes,
ha a konerület haszná|at soľĺĺnnem okoznak kárt a köztęľĹiletben, mivel az épületek
me gúj ul ásh

oz ťuzó đőönkoľmány zatí ér đekęebb en az

e s

ętben érvénye sül.

4.$ $-hoz
HatáIyb a léptető é s átmeneti rende l kez é st tarta|maz.

8łĺ

Üi:,/
ĺ/

Hatásvĺzsgálat

A

rendelettewezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 17. $ (1) bekezdése előíľja az e|őzetes hatásvizsgá|atot: ,,A jogszabźiy
előkészítője _ a jogszabá|y feltételezett hatásaíhoz igazodő részletességű _ előzetes
hatásvizsgálat e|végzésévelfelméri a szabá|yozás vaľható következményeit. Az eLőzetes
hatźsvizsgá|at eredményéľől a Kormány á|ta| előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
koľmányľendelet esetén a Koľmányt, önkormiĺnyzatí ręndelet esetén a helyi ĺinkoľmányzat
képviselő-testületét tźĘékoztatrukell. Miniszteľi rendelet rendelkezhet ugy, hogy az áIta|a
meghataľozott esętben a közjogi szewezetszabáIyoző eszköz elkészítője előzetes
hatásv izs gá|atot

v é gez.,,

Ahatźsvizsgálat soľán a(2)bekezdésben meghatáľozottakat kell különösen

vizsgálni.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelęt módosításának alapvető céIja,
hogy az a nagyobb volumenű beľuházások esetén a jelentős bevételt eredményező kozteÍi|ethasznźiati đíj
megfizetésľe kerüljtin, a kére|mezó részérepedig f,lzetési halasztás
engedélyezhető legyen gaľanciák beépítésemellett, továbbá a lakóépületek felújítás, építése
abban az esetben legyen díjmentes, ha a közterület használat során nem okoznak káĺt a
közterületben, mivel az épiiletek megújuláshoz ťluződő önkormányzati érdeke ebben az
esetben érvényesül..
2.

Környezeti és egészségikövętkęzményei: A közterületek

erędet

i á||apotának

megőrzése

3.

Adminisztľatív terheket befolyásoló hatása: Nem ľeleváns.

4.

A

5.

A

jogszabály megalkotásának szfüségessége, a jogalkotás elmaradásának váĺhatő
kövętkezményei: a módosítás elmaľadásanak jogszabáIyi kĺivetkezményenincs.

jogszabály alkalmazásához sztikséges személyi, szervezeti, taryyi és pénzügyi
feltételek: onkormanyzati szakértő és a fe|adat e||źiáshoz szÍikségestaĺgyi feltételek

biztosítása.
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