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  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

szóló 200/2014. számú előterjesztéshez az alábbi módosító javaslatot teszem.   

 

A módosítások célja, egyrészről, hogy pontosítsa az 1. fordulóban beterjesztett rendelet 

tervezetben foglaltakat a kaució tekintetében, meghatározva a kaució mértékének 

meghatározásakor figyelembe veendő lehetséges szempontokat.  

 

Jelen indítvány tartalmazza továbbá a rendelet-tervezet 3. §-ának törlését, tekintettel arra, 

hogy az üzletek nyitva tartásáról szóló rendelet a rendelet-tervezet hatályba lépésének 

időpontjában nem lesz hatályos. 

 

A fentiek alapján kérem a T. Testületet, hogy az alábbi módosításokat megtárgyalni és 

elfogadni szíveskedjenek: 

 

1.  A rendelet-tervezet 5. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(3) A R. 6. §-a kiegészül az alábbi (8a)-(8e) bekezdésekkel: 

 

(8a) A közterület alkalmi igénybevételével járó, nem önkormányzat vagy önkormányzat által 

fenntartott intézmények vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok által 

szervezett rendezvények esetében a kérelmező kaució fizetésére köteles. A kaució mértéke 

legfeljebb a kérelmező számára megállapított közterület-használati díj 300%-a. A kaució 

mértékéről a közterület-használati hozzájárulásról való döntéssel egyidejűleg kell dönteni. 

Amennyiben kérelmező díjmentes közterület használatra jogosult, a kaució mértékét a 3. 

számú melléklet 5. pontja alapján kell megállapítani. 

(8b) A kaució mértéke megállapításakor figyelembe veendő szempontok különösen: 

a) a használt közterület mérete, 

b) a rendezvény jellege, nagysága figyelemmel a részt vevők várható számára, 

c) ha kérelmező korábban már kapott közterület-használati engedélyt rendezvény 

megtartására, azon rendezvénnyel kapcsolatos tapasztalatok. 

(8c) A (8a) szerint meghatározott kaució Önkormányzat részére történő megfizetése feltétele a 

(9) bekezdés szerinti megállapodás megkötésének.  Amennyiben a kaució a megállapodás 

megkötésre rendelkezésre álló határidő utolsó napjáig nem kerül megfizetésre, a 

megállapodást nem lehet megkötni a kérelmezővel. 

(8d) Abban az esetben, amennyiben a (8a) szerinti rendezvény befejezését követő 24 órán 

belül a kérelmező nem gondoskodik a használt közterület takarításáról, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotának helyreállításáról (a továbbiakban: takarítás), a kaució 

terhére, a kérelmező költségére az önkormányzat a takarítást elvégzi. Ha a takarítás költségei 

nem érik el a kaució összegét, akkor a - takarítás költségeivel csökkentett – kauciót az 

önkormányzat takarítás számlájának igazolását követő 5 napon belül visszafizeti a 

kérelmezőnek. 

(8e) Ha a kérelmező a (8a) szerinti rendezvény befejezését követő 24 órán belül a takarítást 

elvégzi, a kauciót az önkormányzat a rendezvény befejezését követő 15 napon belül 

visszafizeti. 

(8f) A kaució visszafizetésének módja megegyezik a befizetésének módjával. 



 

2. A rendelet-tervezet 3. §-a törlésre kerül, a rendelet-tervezet következő §-ainak számozása 

értelem szerűen módosul. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 

 

 

Budapest, 2014. december 11. 
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