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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az új közterület-használati rendelet hatályba lépésével összefüggésben, annak gyakorlati 

alkalmazása kapcsán felmerültek olyan apróbb technikai ellentmondások, melyek 

megszűntetéséhez szükséges a rendelet módosítása. Előbbieket az alábbiakban ismertetem: 

 

Az 5. § (6) bekezdése szerint amennyiben a kérelmező nem határidőben vagy hiányosan 

nyújtotta be a kérelmét, a sürgősségi ügyintézésért külön díjat köteles fizetni. A hiányosan 

benyújtott kérelmek esetében azonban az elbíráláshoz szükséges minden irat, dokumentáció, 

így ebben az esetben a sürgősségi ügyintézés gyakorlatilag nem alkalmazható. Előbbiek 

alapján javaslom az 5. § (6) bekezdésének szövegét módosítani az alábbiak szerint: 

 

„5. § (6) Amennyiben a kérelmet kérelmező nem az (5) bekezdésben foglalt határidő 

betartásával nyújtja be, úgy a közterület-használati kérelem elbírálásáért a kérelem alapján 

megállapítandó közterület-használati díj 10 %-ának megfelelő bruttó összeget köteles 

megfizetni az Önkormányzat részére, a sürgősségi ügyintézésre tekintettel. A sürgősségi 

ügyintézés ellenértékének megfizetését a kérelem benyújtásakor kérelmezőnek igazolnia 

kell. Sürgősségi ügyintézés a 4. § (2) bekezdésében foglalt esetekben, valamint a hiányosan 

benyújtott kérelmek esetében nem lehetséges.” 

 

A 9. § (2) bekezdését célszerű kiegészíteni a „bruttó” szóval, tekintettel arra, hogy a 

közterület-használati díjak bruttó összegekben kerültek meghatározásra, mely azonban a 

jelenlegi megfogalmazásból nem derül ki egyértelműen. Előbbiek alapján javaslom a 9. § (2) 

bekezdésének szövegét módosítani az alábbiak szerint: 

 

„9. § (2) A bruttó közterület-használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába 

sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a rendelet 

3. számú melléklete tartalmazza. A közterület-használati díjak évi, havi, vagy napi 

mértékben vannak meghatározva.” 

 

Több esetben előfordul, hogy építkezés, illetve egyéb okok miatt a közterület-használat 

jogosultja a közterület használatában, illetve a kereskedelmi tevékenység végzésében 

korlátozva van. Amennyiben a közterület-használó előbbiek ellenére nem kívánja 

megszűntetni a közterület-használatot, díjmérséklést vagy szüneteltetést kér. A jelenlegi 

szabályozás a közterület-használati díj mérséklését, illetve szüneteltetését nem szabályozza, 

csak a már fennálló tartozás elengedéséről, mérsékléséről rendelkezik. Előbbiek alapján 

javaslom a 16. § (5) bekezdésének szövegét kiegészíteni az alábbi új (5) bekezdéssel: 

 

„16. § (5) Indokolt esetben – a közterület-használó kérelmére - a Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a közterület-használat megszüntetése 

nélkül mérsékelheti vagy legfeljebb 3 hónapra szüneteltetheti a közterület-használati díj 

fizetését. Ezt meghaladó mértékű mérséklésről vagy szüneteltetésről a Képviselő-testület 

dönthet minősített többséggel.” 

                                                 
 



 

A Gát Sétány körülötti társasházak képviselői korábban kezdeményezték a sétány éjszakára 

történő ideiglenes lezárását közbiztonsági okokra hivatkozással. A kérelem ügyében a VVKB 

211/2011 (VII.05.) számú határozatában kikötésekkel, elvi jelleggel támogatta: 

 

„1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elvi 

egyetértését adja a IX., Gát sétány Thaly Kálmán utca – Viola utca közötti szakaszának 

22.00 és 06.00 óra időtartamban történő, kapukkal való éjszakai lezárásához. 

2.) A végleges döntés kialakításához illetve meghozatalának érdekében felkéri az említett 

társasházak közös képviselőit, hogy saját költségükön, együttesen készíttessék el a terület 

lezárását biztosító kapuk műszaki terveit, valamint a SEM-IX. Városfejlesztési Zrt-én 

keresztül nyújtsanak be egy olyan megállapodás tervezetet, melyből a terület zárás-nyitás 

folyamata, az ezért felelős személyek tevékenysége és jogosultsága meghatározható 

legyen. 

A társasházaknak a terület lezárásához be kell szereznie a Tűzoltóság hozzájáruló 

nyilatkozatát, továbbá az első fokú építésügyi hatósággal is egyeztetni köteles.” 

 

A Társasházak a kikötéseknek eleget tettek, azonban a közterület rendelet jelenleg tiltja a 

közterület éjszakára történő ideiglenes lezárását. Előbbiekre tekintettel javaslom a rendelet 

módosítását, a 2. § (5) x) pontjának hatályon kívül helyezésével, illetve a közterületek 

éjszakára történő ideiglenes lezárásra vonatkozó alábbi speciális rendelkezések beépítésével: 

 

„„Közterületek éjszakára történő ideiglenes lezárása 

 

18/A. § 

 

(1) A közterületről bejárattal rendelkező társasházak közös kérelmére a Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján az Önkormányzat 

közbiztonsági érdekből megállapodást köthet gépjárműforgalommal nem érintett 

közterület éjszakára történő ideiglenes lezárása céljára. 

(2) A döntés meghozatala és megállapodás megkötése során az adott területre vonatkozó 

KSZT, az érvényes egyéb jogszabályok, valamint a városképi és városrendezési célok 

érvényesítéséhez szükséges előírásokat figyelembe kell venni. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás legfeljebb 5 év időtartamra köthető. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodáson alapuló, este 22.00 –tól reggel 

06.00 óráig tartó időtartamú közterület használat térítésmentes, amennyiben a 

megállapodásban foglaltakat maradéktalanul teljesítik. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban a társasház(ak)nak vállalnia(uk) kell: 

a) a lezárás végrehajtásával és annak fenntartásával kapcsolatban felmerülő összes 

költséget, így különösen: a kapu kivitelezését, táblák kihelyezését, zárás-nyitással 

összefüggő költségeket; 

b) a kivitelezés – az építésügyi hatósággal, a tűzvédelmi szakhatósággal és a 

főépítésszel egyeztetett - műszaki tervek alapján történő megvalósítását; 

c) a terület lezárását jelző táblák elhelyezését, esetleges pótlását; 

d) a kapu nyitásának – zárásának megszervezését, amely kapcsán a (4) bekezdés 

szerinti időpont tekintetében +/- 5 perc eltérés megengedett; 

e) a megállapodásban rögzített időponttól eltérően megvalósított nyitás-zárás esetén 

egyetemleges fizetési kötelezettség mellett a 3. számú melléklet 12. pontjában előírt 

közterület-használati díj megfizetését; 

f) a fizetési kötelezettség biztosítékául a kérelmezők számlavezető bankja által 

záradékolt beszedési megbízás nyújtását.” 

 



A közterületek éjszakára történő ideiglenes lezárása ügyében kötendő megállapodásban 

(tervezetét az előterjesztés mellékletként tartalmazza) foglalt kötelezettségek megszegése 

esetén fizetendő közterület-használati díj megállapítása érdekében a 3. számú mellékletet 

szükséges kiegészíteni egy új 12. ponttal, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot: 

 

Sorszám: Közterület foglalás 

célja 

I. oszt. 

kiemelt 

II. osztály 

minősített 

III. osztály 

normál 

12. 18/A § szerinti lezárás 

alapján kötött 

megállapodásban 

foglaltak megszegése 

100.000 Ft/alkalom 

 

A 3. számú melléklet 1 g) pontjában a film és televízió felvételek esetében sávosan került 

meghatározásra a díjtétel. A 150 m
2
 alatti és a 150 m

2
 feletti közterület-használati díjak 

esetében indokolatlanul nagy az eltérés, ezért javaslom megszűntetni az alapterület szerinti 

sávos közterület-használati meghatározást, és helyette - más kerületek erre vonatkozó 

díjtételei, valamint a kerületi díjtételek átlagát figyelembe véve – egységes övezetenkénti 

díjtétel megállapítását. Előbbiek alapján javaslom a 3. számú melléklet 1) g) sorának szövegét 

az alábbiakra módosítani:  

 
1 g)     

   

Film és televízió felvétel 1300 Ft/m2/nap 1000 Ft/m2/nap 800 Ft/m2/nap 
  

 

A 3. számú melléklet 8. pontjában szükséges a parkolási zóna kifejezést – tekintettel arra, 

hogy a kerület zónákat nem határozott meg a parkolási rendeletében – várakozási övezetre 

javítani. Előbbiek alapján javaslom a 3. számú melléklet 8) sorának szövegét az alábbiakra 

módosítani: 

„ 
8. - KSZT által kijelölt 

parkolóterület kizárólagos 

használata esetén 

személygépkocsinként 

(kivéve várakozási övezet) 

6 151 Ft/gk/hó 6 151 Ft/gk/hó 6 151 Ft/gk/hó 

  -    Tehergépkocsi Tiltott Tiltott Tiltott 

  - A közterületi parkolóhely önerős megvalósítása esetén a díjtétel 30 %-át kell felszámítani 

 

 

Fenti indokolások alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az új közterület rendelet 

fentebb említett pontosításainak mielőbbi hatályba lépése érdekében a módosító rendelet egy 

fordulóban történő megtárgyalását, és a módosító rendeletet megalkotását támogatni 

szíveskedjen. 

 

Budapest 2012. július  

 

         dr. Bácskai János s.k. 

             polgármester 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy, a 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó, a ……/2012. sz. 

előterjesztés mellékletét képező …../2012. (…) önkormányzati rendelettervezetet egy 

fordulóban tárgyalja. 

 

Határidő: 2012. július 10. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata megalkotja a …../2012. (……) 

önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Határidő: kihirdetésre vonatkozóan 2012. július 25. 

Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 

 



1. számú melléklet 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2012.(…….) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 63/A § r 

pontja alapján a fővárosi közterületek használatáról szóló 59/1995.(X.20.) Fővárosi 

Közgyűlési rendelet 2.§ (1) és (3) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 2. § 

(5) x) pontja hatályát veszti. 

 

2. §  

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 5. § 

(6) bekezdésnek szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„5. § (6) Amennyiben a kérelmet kérelmező nem az (5) bekezdésben foglalt határidő 

betartásával nyújtja be, úgy a közterület-használati kérelem elbírálásáért a kérelem alapján 

megállapítandó közterület-használati díj 10 %-ának megfelelő bruttó összeget köteles 

megfizetni az Önkormányzat részére, a sürgősségi ügyintézésre tekintettel. A sürgősségi 

ügyintézés ellenértékének megfizetését a kérelem benyújtásakor kérelmezőnek igazolnia 

kell. Sürgősségi ügyintézés a 4. § (2) bekezdésében foglalt esetekben, valamint a 

hiányosan benyújtott kérelmek esetében nem lehetséges.” 

 

3. § 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 9. § 

(2) bekezdésnek szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 

„9. § (2) A bruttó közterület-használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába 

sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a 

rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A közterület-használati díjak évi, havi, vagy napi 

mértékben vannak meghatározva.” 

 

4. § 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 16.§ 

-a kiegészül az alábbi új (5) bekezdéssel: 

 



„16. § (5) Indokolt esetben – a közterület-használó kérelmére - a Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a közterület-használat megszüntetése 

nélkül mérsékelheti vagy legfeljebb 3 hónapra szüneteltetheti a közterület-használati díj 

fizetését. Ezt meghaladó mértékű mérséklésről vagy szüneteltetésről a Képviselő-testület 

dönthet minősített többséggel.” 

 

5. §  

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 

kiegészül egy új címmel és a hozzá tartozó 18/A §-al  az alábbiak szerint: 

 

„„Közterületek éjszakára történő ideiglenes lezárása 

 

18/A. § 

 

(1) A közterületről bejárattal rendelkező társasházak közös kérelmére a Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján az Önkormányzat 

közbiztonsági érdekből megállapodást köthet gépjárműforgalommal nem érintett 

közterület éjszakára történő ideiglenes lezárása céljára. 

(2) A döntés meghozatala és megállapodás megkötése során az adott területre vonatkozó 

KSZT, az érvényes egyéb jogszabályok, valamint a városképi és városrendezési célok 

érvényesítéséhez szükséges előírásokat figyelembe kell venni. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás legfeljebb 5 év időtartamra köthető. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodáson alapuló, este 22.00 –tól reggel 

06.00 óráig tartó időtartamú közterület használat térítésmentes, amennyiben a 

megállapodásban foglaltakat maradéktalanul teljesítik. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban a társasház(ak)nak vállalnia(uk) kell: 

a) a lezárás végrehajtásával és annak fenntartásával kapcsolatban felmerülő összes 

költséget, így különösen: a kapu kivitelezését, táblák kihelyezését, zárás-nyitással 

összefüggő költségeket; 

b) a kivitelezés – az építésügyi hatósággal, a tűzvédelmi szakhatósággal és a 

főépítésszel egyeztetett - műszaki tervek alapján történő megvalósítását; 

c) a terület lezárását jelző táblák elhelyezését, esetleges pótlását; 

d) a kapu nyitásának – zárásának megszervezését, amely kapcsán a (4) bekezdés szerinti 

időpont tekintetében +/- 5 perc eltérés megengedett; 

e) a megállapodásban rögzített időponttól eltérően megvalósított nyitás-zárás esetén 

egyetemleges fizetési kötelezettség mellett a 3. számú melléklet 12. pontjában előírt 

közterület-használati díj megfizetését; 

f) a fizetési kötelezettség biztosítékául a kérelmezők számlavezető bankja által 

záradékolt beszedési megbízás nyújtását.” 

 

6. §  

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 3. 

számú melléklete kiegészül az alábbi új 12. ponttal: 

 

Sorszám: Közterület foglalás célja I. oszt. 

kiemelt 

II. osztály 

minősített 

III. osztály 

normál 

12. 18/A § szerinti lezárás alapján 

kötött megállapodásban 

foglaltak megszegése 

100.000 Ft/alkalom 



 

7. §  

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 3. 

számú melléklete 1. g) sorának szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„1. g) pont Film és televízió felvétel 

 I. oszt. Kiemelt  II. oszt minősített  III. oszt. normál 

 1.300 Ft/m2/nap  1.000 Ft/m2/nap  800 Ft/m2/nap” 

 

8. §  

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 3. 

számú melléklete 8. sorának szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ 

8. - KSZT által kijelölt 

parkolóterület 

kizárólagos használata 

esetén 

személygépkocsinként 

(kivéve várakozási 

övezet) 

6 151 Ft/gk/hó 6 151 Ft/gk/hó 6 151 Ft/gk/hó 

  -    Tehergépkocsi Tiltott Tiltott Tiltott 

  
- A közterületi parkolóhely önerős megvalósítása esetén a díjtétel 30 %-át kell 

felszámítani 

 

9. §  

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Budapest, 2012. 

 

 

 

dr. Bácskai János       dr. Nagy Hajnalka 

    polgármester        jegyző 
 
 



2. számú melléklet 

Indokolás a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2012. (…….) 

önkormányzati rendeletéhez 

 
Általános indokolás 

 
Az új közterület-használati rendelet hatályba lépésével összefüggésben, annak gyakorlati 

alkalmazása kapcsán felmerültek olyan apróbb technikai ellentmondások, melyek 

megszűntetéséhez szükséges a rendelet módosítása 

 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 

 

A közterület rendelet jelenleg tiltja a közterület éjszakára történő ideiglenes lezárását. Előbbi 

indokolatlan korlátozás megszűntetése érdekében szükséges a 2. § (5) x) pontjának hatályon 

kívül helyezése. 

 

2. §-hoz 

 

 

A hiányosan benyújtott kérelmek esetében azonban az elbíráláshoz szükséges minden irat, 

dokumentáció, így ebben az esetben a sürgősségi ügyintézés gyakorlatilag nem alkalmazható. 

Előbbiek alapján szükséges a rendelet szövegének pontosítása. 

 

3. §-hoz 

 

A közterület-használati díjak bruttó összegekben kerültek meghatározásra, mely azonban a 

jelenlegi megfogalmazásból nem derül ki egyértelműen. Előbbiek alapján szükséges a 

rendelet szövegének pontosítása. 

 

4. §-hoz 

 

A jelenlegi szabályozás a közterület-használati díj mérséklését, illetve szüneteltetését nem 

szabályozza, csak a már fennálló tartozás elengedéséről, mérsékléséről rendelkezik. A 

gyakorlati esetkre is tekintettel szükséges a szabályozást előbbiekkel kiegészíteni. 

 

5. §-hoz 

 

Közterület éjszakára történő kérelem alapján történő lezárásának speciális részletszabályait 

határozza meg. 

 

6. §-hoz 

 

A közterületek éjszakára történő ideiglenes lezárása ügyében kötendő megállapodásban  

foglalt kötelezettségek megszegése esetén fizetendő közterület-használati díjat állapítja meg. 

 

 



7. §-hoz 

 

A filmforgatásra vonatkozóan a 150 m
2
 alatti és a 150 m

2
 feletti közterület-használati díjak 

esetében indokolatlanul nagy volt az eltérés, ezért erre vonatkozóan új és igazságosabb 

díjtételt állapít meg. 

 

8. §-hoz 

 

Tekintettel arra, hogy a kerület zónákat nem határozott meg a parkolási rendeletében, a 

parkolási zóna kifejezést várakozási övezetre szükséges javítani. 

 

9. §-hoz 

 

A rendelet hatályba lépésről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 



3. számú melléklet 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ……/2012. (…….) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendeletnek társadalomra gyakorolt hatása nincs.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltaknak jelentős költségvetési kihatása nincs. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltaknak az eddigiekhez képest nincs újabb, környezetre gyakorolt hatása. 

 

4. Egészségügyi követelmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletben foglaltak adminisztrációt befolyásoló hatása nincs. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, 

követelménye az önkormányzat szempontjából nincs. 

 



4. számú melléklet 

Módosításokat szemléltető kéthasábos változat 
 

Régi szöveg      Új szöveg 

 

2. § (5)  Nem adható közterület-

használati hozzájárulás: 
a) tömegközlekedési járművek 

megállóiba, kivéve, ha a közterület 

igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve 

az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja, 

b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett 

létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az 

úttestre lépő gyalogos észlelését 

akadályozná, 

c) közutak, felüljárók területén 

gazdasági reklámtevékenységre, 

d) a Budapesti Városrendezési és Építési 

Keretszabályzatról szóló 47/1998.(X.15.) 

Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében 

felsorolt területeken göngyöleg és áru 

szállítására 8 és 18 óra közötti időpontra, 

e) zöldterületekre, ha a tervezett 

használat az ott lévő növényállományt 

maradandóan károsítja és a helyreállítása 

nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó 

közművek javításához, létesítéséhez, 

fenntartásához nélkülözhetetlen 

munkálatokat, 

f) a közút és a járda felületének reklám - 

ideértve a politikai reklámot is - céljára 

történő használatára, 

g) főútvonalak mentén árusító és az 

árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület 

létesítésére, kivéve a virág- és hírlapárusítást 

és a tömegközlekedési eszközök 

igénybevételére szolgáló jegyárusítást, 

továbbá a könyvárusítást kijelölt helyeken, 

h) közterületen nem árusítható termékek 

forgalmazásához, 

i) árusító, kereskedelmi és szolgáltató 

célokat szolgáló 12 négyzetméter 

alapterületet meghaladó zárt szerkezetű 

épületek létesítéséhez, kivéve, ha a hatályos 

Kerületi Szabályozási Terv ezt lehetővé teszi, 

j) árusító, kereskedelmi és szolgáltató 

célokat szolgáló 3 négyzetméter alapterületet 

meghaladó nyílt szerkezetű pultok és 

állványok létesítéséhez, 

k) olyan tevékenység gyakorlására, 

amely a környezetre káros hatással lenne, a 

közbiztonságot vagy az egészséget 

veszélyeztetné, 

 

2. § (5)  Nem adható közterület-

használati hozzájárulás: 
a) tömegközlekedési járművek 

megállóiba, kivéve, ha a közterület 

igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve 

az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja, 

b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett 

létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az 

úttestre lépő gyalogos észlelését 

akadályozná, 

c) közutak, felüljárók területén 

gazdasági reklámtevékenységre, 

d) a Budapesti Városrendezési és Építési 

Keretszabályzatról szóló 47/1998.(X.15.) 

Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében 

felsorolt területeken göngyöleg és áru 

szállítására 8 és 18 óra közötti időpontra, 

e) zöldterületekre, ha a tervezett 

használat az ott lévő növényállományt 

maradandóan károsítja és a helyreállítása 

nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó 

közművek javításához, létesítéséhez, 

fenntartásához nélkülözhetetlen 

munkálatokat, 

f) a közút és a járda felületének reklám - 

ideértve a politikai reklámot is - céljára 

történő használatára, 

g) főútvonalak mentén árusító és az 

árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület 

létesítésére, kivéve a virág- és hírlapárusítást 

és a tömegközlekedési eszközök 

igénybevételére szolgáló jegyárusítást, 

továbbá a könyvárusítást kijelölt helyeken, 

h) közterületen nem árusítható termékek 

forgalmazásához, 

i) árusító, kereskedelmi és szolgáltató 

célokat szolgáló 12 négyzetméter 

alapterületet meghaladó zárt szerkezetű 

épületek létesítéséhez, kivéve, ha a hatályos 

Kerületi Szabályozási Terv ezt lehetővé teszi, 

j) árusító, kereskedelmi és szolgáltató 

célokat szolgáló 3 négyzetméter alapterületet 

meghaladó nyílt szerkezetű pultok és 

állványok létesítéséhez, 

k) olyan tevékenység gyakorlására, 

amely a környezetre káros hatással lenne, a 

közbiztonságot vagy az egészséget 

veszélyeztetné, 



l) olyan létesítmények és berendezések 

létesítésére, amelyek működtetéséhez a 

szükséges energia- és vízellátás, csatorna 

vagy a szabványoknak megfelelő zárt 

rendszerű szennyvízelvezetés és 

hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a 

felhasználás mértéke nem állapítható meg, 

m) jármű iparszerű javítására. 

n) építési reklámháló elhelyezéséhez 

olyan épület vonatkozásában, amelynek 

homlokzat-felújítása kapcsán, 10 éven belül 

építési reklámháló került kihelyezésre. 

o) szeszesital nyitott térben történő 

fogyasztására, kivéve 

-  a vendéglátó egységek teraszán, 

„kitelepülésein” a nyitvatartási időben 

- az egyéb jogszabályok alapján, 

valamint az önkormányzat által alkalmanként 

engedélyezett rendezvényeken. 

p) szexuális áruk, eszközök 

értékesítésére és forgalmazására, "peep-show 

üzemeltetésére, illetve szexuális 

szolgáltatásokra" nyitott térben és pavilonban 

egyaránt, 

q) játék- és pénznyerő automaták üzemeltetésére nyitott térben és pavilonban egyaránt, 

r) főútvonalra üzemképtelen jármű 

tárolásához, 

s) közúti hidak, felül- és aluljárók, 

illetve az ezekhez csatlakozó süllyesztett, 

nyitott terek területére, kivéve a mozgó 

hírlapárusítást, utcai zenészeket, 

t) zöld területre, beleértve a nem szilárd 

burkolatú sétáló utakat is a parkokban, ha a 

tervezett használat az ott lévő 

növényállomány rongálásával, pusztításával, 

csonkításával, károsításával járna, kivéve a 

területükön húzódó közművek javításához, 

létesítéséhez szükséges munkálatokat. 

u) ha a kérelmezőnek az Önkormányzattal 

szemben bármilyen jellegű lejárt tartozása 

van, 

v) a közlekedésben való részvétel 

feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II.5.) 

KPM-BM együttes rendelet 5.§-ának (1) 

bekezdése] vagy a közlekedésben részt nem 

vevő járművek reklámhordozó céllal való 

elhelyezéséhez, tárolásához, 

x) rendezvények kivételével közterület 

éjszakára történő lezárásához. 

 

5. § (6) Amennyiben a kérelmet kérelmező 

nem az (5) bekezdésben foglalt határidő 

betartásával, vagy hiányosan nyújtja be, úgy 

l) olyan létesítmények és berendezések 

létesítésére, amelyek működtetéséhez a 

szükséges energia- és vízellátás, csatorna 

vagy a szabványoknak megfelelő zárt 

rendszerű szennyvízelvezetés és 

hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a 

felhasználás mértéke nem állapítható meg, 

m) jármű iparszerű javítására. 

n) építési reklámháló elhelyezéséhez 

olyan épület vonatkozásában, amelynek 

homlokzat-felújítása kapcsán, 10 éven belül 

építési reklámháló került kihelyezésre. 

o) szeszesital nyitott térben történő 

fogyasztására, kivéve 

-  a vendéglátó egységek teraszán, 

„kitelepülésein” a nyitvatartási időben 

- az egyéb jogszabályok alapján, 

valamint az önkormányzat által alkalmanként 

engedélyezett rendezvényeken. 

p) szexuális áruk, eszközök 

értékesítésére és forgalmazására, "peep-show 

üzemeltetésére, illetve szexuális 

szolgáltatásokra" nyitott térben és pavilonban 

egyaránt, 

q) játék- és pénznyerő automaták üzemeltetésére nyitott térben és pavilonban egyaránt, 

r) főútvonalra üzemképtelen jármű 

tárolásához, 

s) közúti hidak, felül- és aluljárók, 

illetve az ezekhez csatlakozó süllyesztett, 

nyitott terek területére, kivéve a mozgó 

hírlapárusítást, utcai zenészeket, 

t) zöld területre, beleértve a nem szilárd 

burkolatú sétáló utakat is a parkokban, ha a 

tervezett használat az ott lévő 

növényállomány rongálásával, pusztításával, 

csonkításával, károsításával járna, kivéve a 

területükön húzódó közművek javításához, 

létesítéséhez szükséges munkálatokat. 

u) ha a kérelmezőnek az Önkormányzattal 

szemben bármilyen jellegű lejárt tartozása 

van, 

v) a közlekedésben való részvétel 

feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II.5.) 

KPM-BM együttes rendelet 5.§-ának (1) 

bekezdése] vagy a közlekedésben részt nem 

vevő járművek reklámhordozó céllal való 

elhelyezéséhez, tárolásához, 

x)  hatályon kívül helyezve 

 

 

5. § (6) Amennyiben a kérelmet 

kérelmező nem az (5) bekezdésben foglalt 

határidő betartásával nyújtja be, úgy a 



a közterület-használati kérelem elbírálásáért 

a kérelem alapján megállapítandó közterület-

használati díj 10 %-ának megfelelő bruttó 

összeget köteles megfizetni a Polgármesteri 

Hivatal Pénztárában Önkormányzat részére, 

a sürgősségi ügyintézésre tekintettel. A 

sürgősségi ügyintézés ellenértékének 

megfizetését a kérelem benyújtásakor 

kérelmezőnek igazolnia kell. Sürgősségi 

ügyintézés a 4. § (2) bekezdésében foglalt 

esetekben nem lehetséges. Előbb említett 

esetekben a közterület-használati engedély 

csak a kérelem benyújtását követő 30. naptól 

adható ki, melytől indokolt esetben a 

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság eltekinthet. 

 

 

 

9 § (2) A közterület-használati díjakat 

tevékenységenként a közterület kategóriába 

sorolása és a közterületen folytatni kívánt 

tevékenység jellege figyelembevételével a 

rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A 

közterület-használati díjak évi, havi, vagy 

napi mértékben vannak meghatározva. 
 
 
 

18/A § Régi szöveg nem tartalmazta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

közterület-használati kérelem elbírálásáért a 

kérelem alapján megállapítandó közterület-

használati díj 10 %-ának megfelelő bruttó 

összeget köteles megfizetni az 

Önkormányzat részére, a sürgősségi 

ügyintézésre tekintettel. A sürgősségi 

ügyintézés ellenértékének megfizetését a 

kérelem benyújtásakor kérelmezőnek 

igazolnia kell. Sürgősségi ügyintézés a 4. § 

(2) bekezdésében foglalt esetekben, 

valamint a hiányosan benyújtott 

kérelmek esetében nem lehetséges.  

 

 

 

 

 

 

 

9. § (2) A bruttó közterület-használati 

díjakat tevékenységenként a közterület 

kategóriába sorolása és a közterületen 

folytatni kívánt tevékenység jellege 

figyelembevételével a rendelet 3. számú 

melléklete tartalmazza. A közterület-

használati díjak évi, havi, vagy napi 

mértékben vannak meghatározva. 

 

 

„Közterületek éjszakára történő ideiglenes 

lezárása 
 

18/A. § 

 

(1) A A közterületről bejárattal rendelkező 

társasházak közös kérelmére a 

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 

az Önkormányzat közbiztonsági érdekből 

megállapodást köthet gépjárműforgalommal 

nem érintett közterület éjszakára történő 

ideiglenes lezárása céljára. 

(2) A döntés meghozatala és megállapodás 

megkötése során az adott területre vonatkozó 

KSZT, az érvényes egyéb jogszabályok, 

valamint a városképi és városrendezési célok 

érvényesítéséhez szükséges előírásokat 

figyelembe kell venni. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás 

legfeljebb 5 év időtartamra köthető. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 

megállapodáson alapuló, este 22.00 –tól 

reggel 06.00 óráig tartó időtartamú közterület 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 1.g) pontja 

 
 

használat térítésmentes, amennyiben a 

megállapodásban foglaltakat maradéktalanul 

teljesítik. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti 

megállapodásban a társasház(ak)nak 

vállalnia(uk) kell: 

a) a lezárás végrehajtásával és annak 

fenntartásával kapcsolatban felmerülő összes 

költséget, így különösen: a kapu 

kivitelezését, táblák kihelyezését, zárás-

nyitással összefüggő költségeket; 

b) a kivitelezés – az építésügyi hatósággal, a 

tűzvédelmi szakhatósággal és a főépítésszel 

egyeztetett - műszaki tervek alapján történő 

megvalósítását; 

c) a terület lezárását jelző táblák 

elhelyezését, esetleges pótlását; 

d) a kapu nyitásának – zárásának 

megszervezését, amely kapcsán a (4) 

bekezdés szerinti időpont tekintetében +/- 5 

perc eltérés megengedett; 

e) a megállapodásban rögzített időponttól 

eltérően megvalósított nyitás-zárás esetén 

egyetemleges fizetési kötelezettség mellett a 

3. számú melléklet 12. pontjában előírt 

közterület-használati díj megfizetését; 

f) a fizetési kötelezettség biztosítékául a 

kérelmezők számlavezető bankja által 

záradékolt beszedési megbízás nyújtását.” 

 

3. számú melléklet 1.g) pontja 

 

 
 

 



5. számú melléklet 
16/2012 (V.22.) sz önkormányzati rendelet 3. számú melléklete 

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA 

 

Változtatott részek feketével kiemelve 

 

Sorsz. Közterület foglalás célja I. oszt. kiemelt II. oszt. minősített III. oszt. normál 

1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek 

a) Pavilon 

szeszesital kimérés nélkül 
7 692 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 1 640 Ft/m2/hó 

  Pavilon 

szeszesital kiméréssel 
11 534 Ft/m2/hó 7 692 Ft/m2/hó 2 458 Ft/m2/hó 

b) Árusításra szolgáló ideiglenes 

asztal, guruló kocsi, állvány 
Amennyiben a területre érvényben levő részletes rendezési terv, 

illetve szabályozási előírások nem tiltják 

  - képeslap, hírlap,  
6 772 Ft/m2/hó 6 772 Ft/m2/hó 2 127 Ft/m2/hó   Könyv 

  - zöldség-gyümölcs, virág 6 772 Ft/m2/hó 6 772 Ft/m2/hó 4 923 Ft/m2/hó 

  - csomagolt édesség, pirított 

magok, pattogatott kukorica 

sült gesztenye, vattacukor, főtt 

kukorica, jégkrém   

7 692 Ft/m2/hó 4 614 Ft/m2/hó 2 458 Ft/m2/hó 

  - zsűrizett iparművészeti, nép-

művészeti, képzőművészet, 

népi iparművészeti termékek 
4 508 Ft/m2/hó 2 361 Ft/m2/hó 1 227 Ft/m2/hó 

  - árusító és egyéb automata 13 322 Ft/m2/hó 9 739 Ft/m2/hó 4 923 Ft/m2/hó 

c) Idényjellegű árusítás    

  - dinnye és őstermelői árus  3 696 Ft/m2/hó 1 130 Ft/m2/hó 

  - télálló alma, burgonya,    

  hagyma 
 

 
102 Ft/m2/nap 71 Ft/m2/nap 

  

d) Alkalmi árusítás    

  - fenyő őstermelői 812 Ft/nap/m2 595 Ft/m2/nap 277 Ft/nap/m2 

  - fenyőkereskedő 1 227 Ft/nap/m2 635 Ft/nap/m2 277 Ft/nap/m2 

  - ünnepek előtti vásár 

(karácsony, húsvét, Szt. István 

nap) 
2 259 Ft/m2/nap 2 259 Ft/m2/nap 1 027 Ft/m2/nap 

  - heti vásár és piac   78 Ft/nap/m2 

  - bolhapiac   90 Ft/nap/m2 

e) Mozgóárus 1 m2-es területtel 7 692 Ft/m2/nap 4 916 Ft/m2/nap 2 252 Ft/m2/nap 

  - hírlap, buszjegy,  

 

 

4 508 Ft/m2/nap 4 508 Ft/m2/nap     telefonkártya 

  - sportpályánál magok 

f) Vendéglátás    

  - előkert, terasz  

4 508 Ft/m2/hó 4 100 Ft/m2/hó 2 001 Ft/m2/hó   (01.01 - 05.31-ig és 

09.01 - 12.31-ig) 

  - előkert, terasz 
6 772 Ft/m2/hó 4 100 Ft/m2/hó 2 001 Ft/m2/hó 

  (06. 01-08. 31-ig) 

 - előkert, terasz 

kiegészítő tárgyainak tárolása 

(a vendéglátó terasz működése 

nélkül) 

4 508 Ft/m2/hó 4 100 Ft/m2/hó 2 001 Ft/m2/hó 

  - büfé 6 772 Ft/m2/hó 4 507 Ft/m2/hó 2 252 Ft/m2/hó 

  - sörsátor  2 660 Ft/m2/hó 2 252 Ft/m2/hó 1 432 Ft/m2/hó 

g) Film és televízió felvétel    

   
1 300 Ft/m2/nap 1 000 Ft/m2/nap 800 Ft/m2/nap 

  



h) Portrérajzolás 2 710 Ft/m2/nap 1 799 Ft/m2/nap 905 Ft/m2/nap 

i) Reklámcélú vagy vállalkozási 

rendezvények 
2 710 Ft/m2/nap 2 049 Ft/m2/nap 1 640 Ft/m2/nap 

 
2. Reklámhordozók felülete és árubemutatások 

  - óriásplakát 11,01 m2-től  33 829 Ft/db/hó 20 297 Ft/db/hó 

  -          hirdetőtábla, 

hirdetőoszlop 2 m2-ig 11 278 Ft/db/hó 6 151 Ft/db/hó 4 100 Ft/db/hó 

  -          2,01 m2-5 m2 17 088 Ft/db/hó 10 245 Ft/db/hó 6 151 Ft/db/hó 

  -          5,01 m2-8 m2 30 753 Ft/db/hó 18 454 Ft/db/hó 11 065 Ft/db/hó 

  -          8,01 m2-11 m2 43 057 Ft/db/hó 26 659 Ft/db/hó 16 000 Ft/db/hó 

  - üzlethomlokzat, portál, vitrin 9 228 Ft/m2/hó 5 127 Ft/m2/hó 3 076 Ft/m2/hó 

  - üzleti védőtető 1 598 Ft/m2/hó 960 Ft/m2/hó 638 Ft/m2/hó 

  - előtető, ernyőszerkezet Díjmentes Díjmentes Díjmentes 

  - köztéri óra reklámmal 2 049 Ft/db/hó 1 640 Ft/db/hó 1 227 Ft/db/hó 

  - köztéri óra reklám nélkül Díjmentes Díjmentes Díjmentes 

 

- nemzetközi 

sporteseményeken kihelyezett 

televízió vagy projektor 
1 500 Ft/nap 1 000 Ft/nap 800 Ft/nap 

  

- építési terület takarását 

szolgáló homlokzati védőháló 

reklámmal 
408 Ft/m2/hó 310 Ft/m2/hó 212 Ft/m2/hó 

3. Szórakoztató tevékenységek 

  - mutatványos 715 Ft/m2/nap 595 Ft/m2/nap 595 Ft/m2/nap 

  - lovasfogat 17 432 Ft/fogat/hó 9 018 Ft/fogat/hó 4 508 Ft/fogat/hó 

  - bringó - hintó 17 432 Ft/hintó/hó 9 018 Ft/hintó/hó 4 508 Ft/hintó/hó 

  - elektromos miniautó 17 432 Ft/autó/hó 9 018 Ft/autó/hó 4 508 Ft/autó/hó 

  - pónilovaglás 1 805 Ft/m2/hó 456 Ft/m2/hó 230 Ft/m2/hó 

   - hőlégballon 5 735 Ft/ballon/nap 3 379 Ft/ballon/nap 1 640 Ft/ballon/nap 

  - tűzijáték 11 278 Ft/m2/nap 11 278 Ft/m2/nap 11 278 Ft/m2/nap 

4. Kulturális és sportesemény  

  - ideiglenes kiépített színpad 

és egyéb elkerített terület 55 Ft/m2/nap 40 Ft/m2/nap 18 Ft/m2/nap 

  - humanitárius, karitatív és 

közérdekű tevékenység vagy 

szolgáltatás  
Díjmentes Díjmentes Díjmentes 

  - jegyárusító fülke 
1 025 Ft/m2/nap 812 Ft/m2/nap 408 Ft/m2/nap 

    (maximum 1 m2) 

  - kapcsolódó vendéglátó és 

kereskedelmi tevékenység 
1 751 Ft/m2/nap 1 227 Ft/m2/nap 920 Ft/m2/nap 

5. Tömegmegmozdulások  

  - ideiglenesen kiépített 

színpad, létesítmény és egyéb 

elkerített terület 
1 025 Ft/m2/nap 1 025 Ft/m2/nap 1 025 Ft/m2/nap 

6. Építési-szerelési munkálatok, 

Ideiglenes melléklétesítmény 
   

  -          állvány, építőanyag és 

törmelék tárolása 

2 027 Ft/m2/hó 2 027 Ft/m2/hó 1 370 Ft/m2/hó 

  Az építési helyen kívül I. oszt., 

illetve II. oszt., övezeti 

kategória esetén önmagában 

építési törmelék tárolása csak 

építési konténerben 

engedélyezett 



  - építési konténer elhelyezés 1 751 Ft/db/nap 1 751 Ft/db/nap 829 Ft/db/nap 

  Időszakos útlezárás 

230 Ft/m2/nap 230 Ft/m2/nap 196 Ft/m2/nap   (toronydaru szerelés, 

betonozás ….stb.) 

 
7. Üzemképtelen jármű   11 278 Ft/db/hó 

8. - KSZT által kijelölt 

parkolóterület kizárólagos 

használata esetén 

személygépkocsinként 

(kivéve várakozási övezet) 

6 151 Ft/gk/hó 6 151 Ft/gk/hó 6 151 Ft/gk/hó 

  -    Tehergépkocsi Tiltott Tiltott Tiltott 

  - A közterületi parkolóhely önerős megvalósítása esetén a díjtétel 30 %-át kell felszámítani 

9. Rakpart használati díj: 

17 221 Ft/fm/év 

  igénybevett kikötési, 

kitámasztási pontok közötti 

szakasz, vagy ténylegesen 

használt szakasz 

10. Használtautó árusítás, vagy 

egyéb hasonló jell. ker. tev.  350 Ft/m2/hó 244 Ft/m2/hó 

11. Egyéb Egyedi elbírálás szerint 

12. 18/A § szerinti lezárás 

alapján kötött 

megállapodásban foglaltak 

megszegése 

100.000 Ft/alkalom 

 

 



6 számú melléklet 

Megállapodás tervezet 

közterület éjszakára történő ideiglenes 

 lezárásáról 
 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

székhely:  1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

adószáma: 15735722-2-43 

KSH stat. számjele: 15735722-8411-321-01 

képviselője:  dr. Bácskai János polgármester 

 

(a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

valamint másrészről a  

                                     szám alatti Társasház 

képviseletében eljár   

székhely:  

cégjegyzékszám:  

képviselője:   

(a továbbiakban: Társasház 1), 

és a 

………………………..szám alatti Társasház 

képviseletében eljár  

székhely:  

cégjegyzékszám:  

képviselője:   

(a továbbiakban: Társasház 2), 

 

(továbbiakban Társasház 1 és Társasház 2 együtt: Társasházak) valamint  

 

között (együttesen továbbiakban: Szerződő felek) az alulírott helyen és napon az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Társasházak Önkormányzatnál kezdeményezték a……….. hrsz. alatti (………….) 

közterület éjszakára történő lezárásának engedélyezését, mellyel összefüggő költségek 

viselését magukra vállalták. A Társasházak közgyűlései a kezdeményezésről a jelen 

szerződéshez mellékletként csatolt határozatokkal döntöttek. 

 

2. Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 

Környezetvédelmi Bizottsága a 16/2012.(V.22.) számú Önkormányzati rendelet 18/A 

§ (1) bekezdésében foglalt jogköre alapján a kezdeményezésben foglalt, éjszakára 

történő ideiglenes közterület lezáráshoz …………. számú határozatában 

hozzájárulását adta. 

 

3. A megállapodás, illetve a Társasházak kezdeményezésének tárgya a …………….hrsz. 

alatti közterület (továbbiakban: Közterület) éjszakára történő lezárásának 

engedélyezése, melynek feltételeiről szerződő felek az alábbiakban rendelkeznek. 

 

4. Jelen megállapodás 5 (öt) éves határozatlan időtartamra jön létre. 

 



5. A Társasházak vállalják, hogy saját költségükön a lezáráshoz szükséges kapukat az építésügyi 

hatósággal, illetve a tűzoltósággal is egyeztetett műszaki tervek alapján elkészíttetik oly 

módon, hogy a kapuk belülről, kulcs nélkül elektronikus gombnyomással is nyithatóak. Az 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és 

Felújítási Irodája a megvalósítást a Társasházak képviselőivel együtt helyszíni 

szemlén ellenőrzi, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

6. Amennyiben a helyszíni szemle során megállapítást nyer, hogy a Társasházak minden 

jelen megállapodásban vállalt kötelezettségüket teljesítették, úgy a szemlét követő 

naptól zárhatják le éjszakára a közterületet. 

 

7. Közterület lezárásának időtartama este 22.00-tól reggel 06.00 óráig tart. 

 

8. A kapuk környékén jól látható helyen kifüggesztett táblákon fel kell tűntetni, hogy az 

érintett terület éjszakára (22.00-tól 06.00-ig) lezárásra kerül. A táblák elhelyezése, 

esetleges pótlása Társasházak költsége és kötelezettsége. 

 

9. A lezárás és a kapunyitás működtetésének biztosítása érdekében Társasházaknak külső 

közreműködőt kell igénybe venni, melyre vonatkozó szerződést legkésőbb a szemle 

során át kell adniuk Önkormányzatnak. 

 

10. A külső közreműködő igénybevétele nem mentesíti Társasházakat a kapunyitás 

kötelezettsége alól, annak elmulasztása esetén a külső közreműködő 

szerződésszegésére nem hivatkozhatnak. 

 

11. A közterület éjszakára történő ideiglenes lezárásáért Társasházakat külön fizetési 

kötelezettség nem terheli, tekintettel a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező 

közterületek használatáról szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 18/A 

(4) § bekezdésében foglaltakra. 

 

12. Az Önkormányzat képviselői a kapuk bezárásának időpontját, illetve a nyitás 

időpontját bármikor ellenőrizhetik. Az ellenőrzést a közterület-felügyelet, illetve a 

rendőrség is jogosult elvégezni. 

 

13. A kapuk nyitásának és zárásának időpontja tekintetében +/- 5 perc eltérés 

megengedett. 

 

14. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy Társasházak a közterületet 

korábban zárják vagy később nyitják, illetve, úgy első esetben Önkormányzat 

figyelmezteti őket a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeik betartásának 

kötelezettségére, illetve szankciójára. A figyelmeztetést az Önkormányzat írásban 

juttatja el Társasházak közös képviselőinek. 

 

15. Amennyiben a 14. pontban foglaltakra másodszor vagy harmadszor kerül sor, úgy az 

érintet napra (a 13. pontban meghatározott eltérésen kívül az időtartam mértékétől 

függetlenül) Társasházak egyetemleges fizetési kötelezettség mellett kötelesek 

megfizetni a 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklet 12. 

pontjában a megállapodásban foglaltak megszegése estére előírt közterület-használati 

díjat. 

 

16. Amennyiben a 14. pontban foglaltakra három alkalomnál többször kerül sor egy 

naptári évben, úgy Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal 

felmondani. A felmondást Önkormányzat képviselője személyesen, vagy írásban 



juttatja el Társasházak közös-képviselőinek. Írásbelinek minősül az igazolható módon 

elektronikusan megküldött értesítés is. 

 

17. Az azonnali hatályú felmondás esetében az erre vonatkozó értesítés kézhezvételének 

napjától a Társasházak a közterület lezárására nem jogosultak. 

 

18. A rendkívüli felmondás esetén Társasházak az elvégzett beruházásaik ellenértékének 

megtérítésére, illetve egyéb káruk megtérítésére nem tarthatnak igényt. 

 

19. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult 60 napos rendes felmondással 

megszüntetni. A Társasházak bármelyikének rendes felmondása jelen megállapodás 

megszüntetését eredményezi a felmondási idő végén. Ebben az esetben Társasházak 

egymással kötelesek elszámolni, valamint Önkormányzatot irányukba semmilyen 

fizetési kötelezettség nem terheli. 

 

20. Amennyiben Önkormányzat szünteti meg a megállapodást rendes felmondással 3 éven 

belül, úgy a társasházak beruházási költségeinek (3 évből hátralévő időtartam alapján) 

időarányos megfizetésére köteles.  

 

21. Fizetési kötelezettség nélküli rendkívüli felmondás joga illeti meg Önkormányzatot, 

amennyiben bármely Hatóság vagy Bíróság a közterület ideiglenes lezárásának 

megszüntetésére kötelezi. 

 

22. Társasházak a 15. pontban foglalt fizetési kötelezettségük biztosítékául, az önkéntes 

teljesítés elmaradásának esetére a jelen szerződéshez mellékletként csatolt, 

számlavezető bankjuk által záradékolt beszedési megbízást adtak Önkormányzatnak. 

 
23. Felek a jelen szerződés teljesítésének az időtartamára az alábbi személyeket jelölik ki a 

folyamatos kapcsolattartásra: 

 

Kapcsolattartó a Önkormányzat részéről: 
név:     

cím:    1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

telefonszám:   ………………………………… 

e-mail:   ………………………………… 

 

Kapcsolattartó a Társasház 1. részéről: 
név:     

cím:     

telefonszám:    

e-mail:    

 

Kapcsolattartó a Társasház 2. részéről: 
név:     

cím:     

telefonszám:    

e-mail:    

 

Felek kötelesek a kapcsolattartásra kijelölt személyében történő változást egymásnak 

haladéktalanul, de legfeljebb 72 (hetvenkettő) órán belül írásban bejelenteni. 

Társasházak esetében bármelyikhez eljutott Önkormányzati jognyilatkozat mindkét 

Társasház vonatkozásában egyaránt érvényes, illetve bármelyikük nyilatkozata 

mindkettőjükre egyaránt érvényesnek tekintendő Önkormányzat részéről. 
 



24. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott 

kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, Budapest Főváros 

IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 16/2012.(V.22.) sz. rendelete, 

valamint a hatályos polgári jogi szabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak, 

továbbá a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitát megkísérelik 

egymás között tárgyalásos úton rendezni. 

 

25. Jelen megállapodás mindhárom fél által történő aláírás napját követő napon lép 

hatályba. 

 

26. Jelen megállapodást szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

helybenhagyólag írták alá, mely 1-5-ig számozott, elválaszthatatlan részét képező -

mellékletet tartalmaz. 

 

Budapest, 2012. …………………… Budapest, 2012.……………………….. 

 

 

 

          ………………………… 

                 közös képviselő 

                      Társasház 

 

Budapest, 2012 .………………… 

 

 

……………………………. 

dr. Bácskai János polgármester 
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