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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (továbbiakban: Terézvárosi
Önkormányzat) 2013. januárjában kelt levelében azzal a kéréssel fordult a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához, hogy támogassuk azon kezdeményezésüket,
melynek célkitűzése a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (továbbiakban: Ndvtv.)
módosítása.
A Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 20-ai ülésén úgy
határozott, hogy az akkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
101. §- ában foglalt felterjesztési jogával kíván élni.
Felterjesztésükben az Ndtv. törvény módosítását az alábbi tartalommal indítványozták:
„Műemléki jelentőségű területen lévő olyan közforgalmú intézmények esetében, amelyek
vendéglátó üzletként működnek a jegyző engedélyezheti a zárt légterű helyiségben történő
dohányzást.”
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 39. § (1) bekezdése
értelmében műemléki jelentőségű területként kell védeni a település azon részét, amelynek a
jellegzetes, történelmileg kialakult szerkezete, beépítésének módja, összképe, a tájjal való
kapcsolata, terei és utcaképei, építményeinek együttese összefüggő rendszert alkotvaműemléki védelemre érdemes módon- fejezi ki az azt létrehozó közösségi építészeti
kultúráját.
A jogalkotók munkájának segítésére, tevékenységének ösztönzésére, jelentős mértékben
kihatással bír a jogalkalmazók tapasztalatainak megismerése, összegyűjtése, kiértékelése, így
több kerület együttes összefogása esetén lehetőség nyílhat az indítvány befogadására, és a
jelenlegi jogszabály módosítására.
A Terézvárosi Önkormányzat rávilágított arra a kerületünkben is aktuális problémára, hogy a
műemléki jelentőségű területeken lévő közforgalmú intézmények esetében, melyek
vendéglátó üzletként működnek, célszerű zárt légterű helyiségben engedélyezni a dohányzást.
A jegyzői hatáskörbe tartozó engedély kiadásával számos dohányfüstre és eldobott cigaretta
csikkre vonatkozó lakossági panaszra és kérelemre nézve nyújtanánk alternatív megoldást,
amely nemcsak az ott élők életkörülményeit javítaná, hanem egyben az önkormányzat
többletköltségét is csökkentené, amely az utcák tisztántartásával jár. A vendéglátó egységek
nyitott teraszán, illetve az üzletek előtt történő dohányzás a felszálló és lakásokba beszivárgó
dohányfüst miatt jelentős mértékben zavarja az ott élő nemdohányzó lakók életvitelét.

Tekintettel arra, hogy a IX. kerületnek számos műemléki jelentőségű része van, amely
területen vendéglátó egységek üzemelnek, s az előzőekben vázolt problémák felmerülhetnek,
kívánatos a Ferencvárosi Önkormányzat állásfoglalását kialakítani a Terézvárosi
Önkormányzat Ndvtv. törvény módosításának kezdeményezéséről.
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, és
a határozati javaslatok egyikének való elfogadására.

Budapest, 2013. február 25.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

A./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy támogatja a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának a
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvénynek a …./2013. számú előterjesztésben foglalt
tartalommal történő módosítására vonatkozó kezdeményezését.
Határidő: 2013. március 07.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

B./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy nem támogatja a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának a
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvénynek a …./2013. számú előterjesztésben foglalt
tartalommal történő módosítására vonatkozó kezdeményezését.
Határidő: 2013. március 07.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

