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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

1. Az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 

megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 2015. 

január 1-jei hatályba lépéssel módosította az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdését.  

 

A Rendelet, módosítással érintett része értelmében – összevetve a korábbi és az újabb 

szabályozást – a Ferencvárosi Közterület-felügyelet, mint költségvetési szerv Alapító 

Okiratának az alábbiakat kell tartalmaznia.  

 

korábbi szabályozás 

(2014.12.31-ig) 
új szabályozás 

(2015.01.01-től) 

 

a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit 

a) megnevezést magyar nyelven és idegen 

nyelven, továbbá rövidített nevét 

b) székhelyét, telephelyeit 

b) alapításáról rendelkező jogszabály teljes 

megjelölését, ha az alapításáról jogszabály 

rendelkezett 

c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes 

megjelölését, ha az alapításáról jogszabály 

rendelkezett 

e) irányító szervének nevét, székhelyét d) irányító szervének vagy felügyeleti 

szervének megnevezését, székhelyét 

d) illetékességét, működési körét e) illetékességét, működési területét 

c) közfeladatát és szakmai 

alaptevékenységeit, továbbá ezek 

kormányzati funkció szerinti megjelölését, és 

főtevékenységének államháztartási 

szakágazati besorolását 

f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek 

kormányzati funkciók szerinti megjelölését 

és főtevékenységének államháztartási 

szakágazati besorolását 

g) vezetőjének megbízási rendjét g) vezetőjének megbízási rendjét 

h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését 

h) alkalmazásában álló személyek 

jogviszonyának megjelölését 
 

A fenti jogszabály változás okán szükségessé vált a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

Alapító Okiratának a felülvizsgálata és módosítása. A módosítás keretében, szükséges az 

Alapító Okiratban feltüntetni a Ferencvárosi Közterület-felügyelet megnevezését idegen 

nyelven. E tekintetben a Felügyelet teljes neve és rövidített neve az Országos Fordító és 

Fordításhitelesítő Iroda által került lefordításra (kelt: 2015.02.05., vonalkód: 00592574).  

 

A fentieken túl módosítást igényel az Alapító Okirat vállalkozási tevékenység mértékét 

meghatározó szövegrésze, mert a Rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja a vállalkozási 

tevékenység felső határának a meghatározását a módosított kiadási előirányzatok arányában 

írja elő.  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, és a 111. § (26) 

bekezdése előírja, hogy 2015. január 1. napjától az Alapító Okirat módosító iratát és egységes 

szerkezetét kizárólag a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok 

szerinti formában kell előkészíteni.  

A formai követelményeknek megfelelő alapító okirat módosítás az előterjesztés 1. számú, az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.  

 

 

 

 

 



 

2.  Budapest Főváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Önkormányzat között 2002. február 

21. napján megállapodás került megkötésre a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele 

tárgyában.  

 

2013-ban megkezdődtek az egyeztetések a megállapodás felülvizsgálata érdekében.  

 

Az egyeztetések során az alapvető szempontokat a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 

LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és a Fővárosi Önkormányzat kezelésében 

lévő főútvonalak, közutak, közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a további vonatkozó jogszabályok határozták 

meg.  

 

A korábbi megállapodás hatályba lépése óta jelentős változást hozott az Mötv., amely a 143. § 

(1) bekezdés c) pontjában – figyelemmel az Mötv. 23. § (4) bekezdés 1. pontjára és (5) 

bekezdés 4. pontjára – felhatalmazást adott a Kormánynak arra, hogy kijelölje kerületünk 

azon közterületeit, amelyeken nem Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata, hanem a Fővárosi Önkormányzat jogosultsága az általános közterület-

felügyeleti feladatok ellátása.  

 

A Fővárosi Önkormányzat kezelésébe utalt, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületeket a 432/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. sz. melléklete határozza meg.  

 

IX. kerület 

 
Utcanév Szakaszhatár 

411 Aszódi utca Ecseri út - Füleki utca 

412 Bakáts utca Közraktár utca - Lónyay utca 

413 Boráros tér 
 

414 Csarnok tér Pipa utca - Közraktár utca 

415 Dési Huber utca Toronyház utca - Üllői út-szervizút 

416 Drégely utca Vaskapu utca - Mester utca 

417 Ecseri út Aszódi utca - Üllői út 

418 Epreserdő utca Ecseri út - Ifjúmunkás utca 

419 Ferde utca Üllői út - Határ út 

420 Ferenc körút Üllői út - Boráros tér 

421 Fővám tér Vámház körút - Mátyás utca 

422 Fővám tér Vámház körút vonala 

423 Füleki utca Aszódi utca - Gyáli út 

424 Gubacsi út Hentes utca - Szabadkai út 

425 Gubacsi út Könyves Kálmán körút - Hentes utca 

426 Gyáli út Ecseri út - Péceli utca 

427 Gyáli út Könyves Kálmán körút - Nagyvárad tér 

428 Hajóállomás utca Kvassay Jenő út - HÉV felüljáró 

429 Haller utca Soroksári út - Nagyvárad tér 

430 Határ út Soroksári út - Ferde utca 

431 Határ út Gubacsi út - Török Flóris utca 

432 Ifjúmunkás utca Dési Huber utca - Epreserdő utca 

433 Illatos út Soroksári út - Határ út 

434 Kálvin tér 
 

435 Kinizsi utca Üllői út - Közraktár utca 

436 Koppány utca Mester utca - Soroksári út 

437 Könyves Kálmán körút Üllői út - Rákóczi híd 



438 Közraktár utca Salkaházi Sára rakpart - Boráros tér 

439 Kvassay Dunaág híd 
 

440 Kvassay Jenő út Kvassay Dunaág híd - Soroksári út 

441 Kvassay Jenő út kapcsolódó útja Soroksári út - Gubacsi út 

442 Lobogó utca Napfény utca - Toronyház utca 

443 Lónyay utca Kálvin tér - Bakáts utca 

444 

M5 autópálya fővárosi bevezető 

szakasz  

le- és felhajtó útjai 
 

445 
M5 autópálya fővárosi bevezető  

szakasza 
Könyves Kálmán körút - Határ út 

446 Máriássy utca Soroksári út - Rákóczi híd felhajtó 

447 Mester utca Ferenc körút - Koppány utca 

448 Nagyvárad tér Gyáli út - Üllői út 

449 Nagyvárad tér Üllői út vonala 

450 Napfény utca Dési Huber utca - Illatos út 

451 Összekötő út Soroksári út - Kvassay Jenő úti áttörés 

452 Petőfi híd 
 

453 Petőfi híd le- és felhajtó útjai 
 

454 Pipa utca Vámház körút - Csarnok tér 

455 Pöttyös utca Üllői út - Dési Huber utca 

456 Ráday utca Kálvin tér - Boráros tér 

457 Rákóczi híd 
 

458 Rákóczi híd le- és felhajtó útjai 
 

459 Salkaházi Sára rakpart 
V. kerület közigazgatási határa - Közraktár 

utca 

460 Soroksári út Boráros tér - Határ út 

461 Szabadkai út Gubacsi út - Török Flóris utca 

462 Távíró köz Távíró utca - Határ út 

463 Távíró utca Távíró köz - Üllői út 

464 Toronyház utca Lobogó utca - Dési Huber utca 

465 Üllői út Kálvin tér - Mátyás király utca 

466 Üllői út szervizútja Ecseri út - Dési Huber utca 

467 Vágóhíd utca Soroksári út - Mester utca 

468 Vámház körút Fővám tér - Kálvin tér 

469 Vaskapu utca Haller utca - Drégely utca 

 

A korábbi jogi szabályozástól eltérően – újabb megállapodás hiányában – már nem csak a 

BKK útvonalak és egyéb kiemelt jelentőségű közterületek tartoznának a Fővárosi 

Önkormányzat kezelésébe, ezért a megállapodás megkötése mindenképpen szükségszerű.  

 

A megelőző tárgyalások eredményeképpen a megállapodás keretei között, a Rendelet 2. sz. 

mellékletében felsorolt területek nagy része (alábbiakban felsorolt területek) tekintetében a 

Fővárosi Önkormányzat átadná – illetve visszaadná – kerületünknek az általános közterület-

felügyeleti feladatokat.  

 

IX. kerület 

 
Utcanév Szakaszhatár 

411 Aszódi utca Ecseri út - Füleki utca 

412 Bakáts utca Közraktár utca - Lónyay utca 

414 Csarnok tér Pipa utca - Közraktár utca 

415 Dési Huber utca Toronyház utca - Üllői út-szervizút 

416 Drégely utca Vaskapu utca - Mester utca 

417 Ecseri út Aszódi utca - Üllői út 



418 Epreserdő utca Ecseri út - Ifjúmunkás utca 

423 Füleki utca Aszódi utca - Gyáli út 

424 Gubacsi út Hentes utca - Szabadkai út 

425 Gubacsi út Könyves Kálmán körút - Hentes utca 

426 Gyáli út Ecseri út - Péceli utca 

427 Gyáli út Könyves Kálmán körút - Nagyvárad tér 

428 Hajóállomás utca Kvassay Jenő út - HÉV felüljáró 

431 Határ út Gubacsi út - Török Flóris utca 

432 Ifjúmunkás utca Dési Huber utca - Epreserdő utca 

433 Illatos út Soroksári út - Határ út 

435 Kinizsi utca Üllői út - Közraktár utca 

436 Koppány utca Mester utca - Soroksári út 

439 Kvassay Dunaág híd 
 

440 Kvassay Jenő út Kvassay Dunaág híd - Soroksári út 

441 Kvassay Jenő út kapcsolódó útja Soroksári út - Gubacsi út 

442 Lobogó utca Napfény utca - Toronyház utca 

443 Lónyay utca Kálvin tér - Bakáts utca 

446 Máriássy utca Soroksári út - Rákóczi híd felhajtó 

450 Napfény utca Dési Huber utca - Illatos út 

451 Összekötő út Soroksári út - Kvassay Jenő úti áttörés 

454 Pipa utca Vámház körút - Csarnok tér 

455 Pöttyös utca Üllői út - Dési Huber utca 

456 Ráday utca Kálvin tér - Boráros tér 

461 Szabadkai út Gubacsi út - Török Flóris utca 

462 Távíró köz Távíró utca - Határ út 

463 Távíró utca Távíró köz - Üllői út 

464 Toronyház utca Lobogó utca - Dési Huber utca 

466 Üllői út szervizútja Ecseri út - Dési Huber utca 

467 Vágóhíd utca Soroksári út - Mester utca 

469 Vaskapu utca Haller utca - Drégely utca 

 

A Rendelet mellékletében felsorolt közterületek közül az új megállapodás értelmében az 

alábbiak esetében az általános közterület-felügyeleti feladatok a Fővárosi Önkormányzat 

illetékességében maradnának.  

 

IX. kerület 

 
Utcanév Szakaszhatár 

413 Boráros tér 
 

419 Ferde utca Üllői út - Határ út 

420 Ferenc körút Üllői út - Boráros tér 

421 Fővám tér Vámház körút - Mátyás utca 

422 Fővám tér Vámház körút vonala 

429 Haller utca Soroksári út - Nagyvárad tér 

430 Határ út Soroksári út - Ferde utca 

434 Kálvin tér 
 

437 Könyves Kálmán körút Üllői út - Rákóczi híd 

438 Közraktár utca Salkaházi Sára rakpart - Boráros tér 

444 

M5 autópálya fővárosi bevezető 

szakasz  

le- és felhajtó útjai 
 

445 
M5 autópálya fővárosi bevezető  

szakasza 
Könyves Kálmán körút - Határ út 

447 Mester utca Ferenc körút - Koppány utca 

448 Nagyvárad tér Gyáli út - Üllői út 



449 Nagyvárad tér Üllői út vonala 

452 Petőfi híd 
 

453 Petőfi híd le- és felhajtó útjai 
 

457 Rákóczi híd 
 

458 Rákóczi híd le- és felhajtó útjai 
 

459 Salkaházi Sára rakpart 
V. kerület közigazgatási határa - Közraktár 

utca 

460 Soroksári út Boráros tér - Határ út 

465 Üllői út Kálvin tér - Mátyás király utca 

468 Vámház körút Fővám tér - Kálvin tér 

 

Kerületünk két közterületén, a Mester utcában (Ferenc körút – Koppány utca közötti szakasz) 

és a Haller utcában (Soroksári út – Nagyvárad tér közötti szakasz) az új megállapodás az 

általános közterület-felügyeleti feladatokat a kerület hatáskörébe utalja, azonban bizonyos 

részfeladatokat – úgy mint a kerékbilincselési és járműelszállítási feladatokat, illetve az 

ezekhez tartozó bírságolási feladatokat – a Fővárosi Önkormányzat megtartaná.  

 

Emellett a Fővárosi Önkormányzat jogszabályi kötelezettségek alapján, kerületünk teljes 

közigazgatási területén, közterületen ellátja a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével 

kapcsolatos feladatokat, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartását, 

továbbá a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsi személyszállító szolgáltatás, a 

közterületen létesülő taxiállomásokra vonatkozó szabályok ellenőrzését, mint közterület-

felügyeleti részfeladatokat. Mindemellett a Fővárosi Önkormányzat látná el kerületünk teljes 

közigazgatási területén, a közterületen szabálytalanul, a közösségi közlekedést 

nagymértékben akadályozó módon elhelyezett járművek elszállítással történő eltávolítását, 

amelyet a nap 24 órájában kötelesek biztosítani („kék lámpás szállítás”).  

 

Tekintettel az időközben bekövetkező jogszabályváltozásokra és a fent említett új 

jogszabályokra, mindenképpen indokolt a régi szerződés hatályon kívül helyezése, illetve 

megszüntetése és egy új, aktualizált szerződés megkötése.  

 

Az új szerződésben már elsődleges szempont volt az egyes területek egységes módon történő 

kezelése, azaz kerületünk kezelésébe adása, a reagálás meggyorsítása, a lakossági 

bejelentések tükrében.  

 

A szerződés tervezetben meghatározott feladatok Önkormányzatunk számára nem 

eredményeznek többlet költséget, illetve többlet bevételt, mivel a szerződés tervezet a 

feladatok átadás-átvétele esetén nem határoz meg díjakat, a tervezet értelmében elvégezett 

feladatokból keletkező bevételek pedig mindig az intézkedő  fél bevételeit képezik.  

 

A jelenleg hatályos megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodás jelen előterjesztés 3. 

számú, az új feladat ellátási megállapodás az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi. n 

 

 

3. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I. 28.) számú 

rendeletének módosítása szükségessé vált, mert a jelen előterjesztés keretében megtárgyalásra 

kerülő, közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, négyoldalú szerződés 

keretében történő kötelezettségvállalással összefüggésben az Mötv. 12. § (1)-(2) bekezdése 

előírja azt, hogy az átvállalt közterület-felügyeleti feladatok tekintetében, rendeletben döntsön 

a Tisztelt Képviselő-testület a feladat- és hatáskörvállalásról, az átvállalás tervezett időpontját 

megelőzően legalább három hónappal korábban.  

A rendelet módosítását az előterjesztés 5. számú mellékletét képezi. 



Tekintettel a fentiekre, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéseket 

megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Melléklet:  1. Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratát módosító okirat 

 2. Ferencvárosi Közterület-felügyelet egységes szerkezetű Alapító Okirata 

  3.  megszüntető szerződés 

  4. Négyoldalú szerződés  

5. a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 

3/2014. (I. 28.) rendelet módosítása;  

6. Indokolás 

7. Kéthasábos változat;  

8. Hatásvizsgálati lap 

 

Budapest, 2015. február …. 

 dr. Bácskai János 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normatív határozati javaslat: 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Ferencvárosi Közterület-

felügyelet Alapító Okiratának módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-

felügyelet Alapító Okiratát a következők szerint módosítja: 

 

 

1.) A költségvetési szerv idegen nyelvű elnevezése: 

„Public Safety Office of Ferencváros, Municipality of Ferencváros, Metropolitan 

District 9 of Budapest,  

Public Safety Office of Ferencváros” 

2.) Az Alapító Okiratnak „A vállalkozási tevékenység mértéke” elnevezésű 

meghatározása az alábbiak szerint módosul:  

„a módosított kiadási előirányzatok 20 %-át nem haladhatja meg” 

3.) Az Alapító Okirat kiegészül egy új ponttal „Záró rendelkezések” címmel az alábbiak 

szerint: 

„Záró rendelkezések 
 

Jelen Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 24. napján kelt alapító 

okiratát visszavonom.” 

4.) Az egységes szerkezetű Alapító Okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. § (2) bekezdése, 11. § (7) bekezdése és a 111. § (26) bekezdése alapján 

kerül átalakításra, azonban tartalmát tekintve – az 1.) és 2.) pontot leszámítva – nem 

történik változás.  

5.) Jelen módosítást a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni.  

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 nap 

 

1. Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okirat 

Módosító Okiratát valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot az Áht. szabályainak 

megfelelően kiadja. 

Határidő: 8 nap 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 

 

2. Határozati javaslat 

 

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

hogy elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Budapest 

Főváros Önkormányzata között, 2002. február 21-én létrejött szerződést megszüntető 

szerződést a …./2015. számú előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelő tartalommal. 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 

 

 



3. Határozati javaslat 

 

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

hogy elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, a Budapest 

Főváros Önkormányzata, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Önkormányzati 

Rendészeti Igazgatóság között megkötendő, közterület-felülgyeleti feladatok átadás-

átvételével kapcsolatos megállapodást a …./2015. számú előterjesztés 4. számú mellékletének 

megfelelő tartalommal. 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 

 
 

4. Határozati javaslat 

 

 

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

hogy a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I. 28.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletet ugyanazon ülés keretében 

tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2015. február 19. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

Döntési javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotja a …/2015. (…..) önkormányzati rendeletét a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 

 

Határidő: 15 nap a kihirdetésre 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

   dr. Szabó József Zoltán jegyző a kihirdetésért 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



az előterjesztés 1. melléklete 

 
Okirat száma: 

Módosító okirat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Ferencvárosi Közterület-

felügyelet Alapító Okiratának módosításáról 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-

felügyelet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestülete által 

az 56/2012. (I. 26) számú, 157/2013. (V. 3.) számú, a 348/2012. (IX. 7.) számú, a 172/2013. 

(VI. 6.) számú, 307/2013. (XII. 12.) számú és a 83/2014. (IV. 24.) számú határozatokkal 

módosított, a 267/2011. (IX. 21.) számú határozattal megalkotott Alapító Okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint 

módosítom 

 

1.) A költségvetési szerv idegen nyelvű elnevezése: 

„Public Safety Office of Ferencváros, Municipality of Ferencváros, Metropolitan 

District 9 of Budapest,  

Public Safety Office of Ferencváros” 

2.) Az Alapító Okiratnak „A vállalkozási tevékenység mértéke” elnevezésű 

meghatározása az alábbiak szerint módosul:  

„a módosított kiadási előirányzatok 20 %-át nem haladhatja meg” 

3.) Az Alapító Okirat kiegészül egy új ponttal „Záró rendelkezések” címmel az alábbiak 

szerint: 

„Záró rendelkezések 
 

Jelen Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 24. napján kelt alapító 

okiratát visszavonom.” 

4.) Az egységes szerkezetű Alapító Okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. § (2) bekezdése, 11. § (7) bekezdése és a 111. § (26) bekezdése alapján 

kerül átalakításra, azonban tartalmát tekintve – az 1.) és 2.) pontot leszámítva – nem 

történik változás.  

5.) Jelen módosítást a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

 

Budapest, 2015. február …. 

 

dr. Bácskai János 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



az előterjesztés 2. melléklete 
Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-felügyelet alapító okiratát az 

alábbiak szerint adom ki:  

 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv  

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

1.1.2. rövidített neve: Ferencvárosi Közterület-felügyelet  

 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése  

1.2.1. angol nyelven: Public Safety Office of Ferencváros, Municipality of Ferencváros, 

Metropolitan District 9 of Budapest 

1.2.2. rövidített neve angol nyelven: Public Safety Office of Ferencváros  

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1092 Budapest, Ferenc krt. 8.  

1.3.2. telephelye(i):   

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 telephely 1097 Budapest, Kiskalmár utca 2. 

 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának a dátuma: 2011. október 1.  

 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:  

2.3.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2.3.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.  
 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének  

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.  

 

 

 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: általános közterület-felügyeleti tevékenység  

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  
 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 

 a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,  

 a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, 

 közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, 

 közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, közbiztonság 

és közrend védelmében, 

 közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében, 

 közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében, 

 közreműködés az állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában, 

 kerékbilincselési feladatok végzése, 

 az üzemképtelen és szabálytalanul elhelyezett járművek közterületről való eltávolítása,  

 mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának ellenőrzése,   

 a közfoglalkoztatás szervezésének ellátása, 

 térfelügyeleti rendszer üzemeltetésében való részvétel. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése:  

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 031030 Közterület rendjének fenntartása 

4 031060 Bűnmegelőzés 

5 045180 Közúti járművontatás 

6 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros IX. kerület 

közigazgatási területe  

 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 

előirányzatok 20 %-át nem haladhatja meg  

 

  

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 



CXCIX. törvény alapján – határozatlan időre bízza meg/nevezi ki. A vezető felett a 

munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.  

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  

Részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A mindenkori éves költségvetési rendelet 

szabályai szerint jogosult az előirányzatok felett rendlelkezni. Gazdasági-, pénzügyi- és 

számviteli tevékenységét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

látja el. A vagyon feletti rendelkezési jogkörét tekintve, a székhelyül szolgáló ingatlan a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdona, az ingatlant a 

költségvetési szerv vezetője nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. A 

költségvetési szerv képviseletében az igazgató, illetve az általa meghatalmazott intézményi 

dolgozó jogosult eljárni. A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének 

előírásait az irányító szerv által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

A költségvetési szerv bélyegzőjének hivatalos szövege és lenyomata: középen Magyarország 

címerével ellátott, sorszámozott körbélyegző Ferencvárosi Közterület-felügyelet felirattal.  

 

 

6. Záró rendelkezések 
 

Jelen Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 24. napján kelt alapító 

okiratát visszavonom. 

 

 

Budapest, 2015. február ... 

 

 

         dr. Bácskai János 

              Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



az előterjesztés 3. melléklete 

 
Iktatószám: FPH015/.........../2015. 

 

BUDAPEST FŐVÁROS 
FŐPOLGÁRMESTERE 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET 
FERENCVÁROS POLGÁRMESTERE 

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata között megkötött közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, 

ellátásáról szóló Megállapodás megszüntetéséről 
 
 

E megállapodás létrejött 

 egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, 
Városház utca 9-11., törzskönyvi azonosító szám: 735638, adószám: 
15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, ÁHTI 
azonosító: 745192, bank és bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11784009-
15490012 Fővárosi Önkormányzat költségvetési elsz. számla, a 
továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) képviseletében Tarlós István 
főpolgármester, 
 

 másrészről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
(székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító szám: ......, 
adószám: ......., KSH statisztikai számjel: ......., ÁHTI azonosító: ......, bank és 
bankszámla száma: OTP ......., a továbbiakban: Kerületi Önkormányzat) 
képviseletében dr. Bácskai János polgármester, 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek 
mellett: 
 
1. Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy a 2002. február 21-én a 

Fővárosi Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzat között – a Budapest IX. kerület 
közigazgatási területén a Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken – a 
közterületek rendjének és tisztaságának fenntartása érdekében megállapodás 
(továbbiakban: Megállapodás) jött létre. 

 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött Megállapodást közös 

megegyezéssel a Felek, valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 
(1054 Budapest, Akadémia utca 1.) és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet (1091 
Budapest, Ferenc körút 8.) között a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről 
kötendő négyoldalú megállapodás aláírásának napjával megszüntetik. 

 

3. Felek kijelentik, hogy egymással szemben nincs elszámolási kötelezettségük, 
illetve követelést egymással szemben a megszűnt Megállapodásból eredően 
nem támasztanak. 

 
4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben A Polgári Törvénykönyvről 

szóló törvény rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 
 
5. Jelen megállapodás a Felek kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a jelen 

megállapodást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás 
időpontjában lép hatályba. 

 



6. A jelen megállapodás 3 számozott oldalból áll és ..... egymással megegyező eredeti 
példányban készült. Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, 
azokat elfogadják, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírják. 

 
 
Budapest, 2015.                   hó          nap 
 
 
 

........................................................... 
dr. Bácskai János 

Polgármester 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

Budapest, 2015.                   hó          nap 
 
 

........................................................... 
Tarlós István 

Főpolgármester 
Budapest Főváros Önkormányzata 

 

 
 
 
Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
 
Budapest, 2015.                   hó         nap 
 
 

........................................................... 
 
 
 
Jogi szempontból ellenjegyzem: 
 
Budapest, 2015.                   hó         nap 
 
 

........................................................... 
 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: 
 
Budapest, 2015.                   hó         nap 
 
 

........................................................... 
Verő Tibor 

Pénzügyi Főosztály vezetője 

 Láttam: 
 
Budapest, 2015.                   hó         nap 
 

........................................................... 
Sárádi Kálmánné dr. 

Főjegyző 
 

 
ZÁRADÉK 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (székhely: 1054 Budapest, 
Akadémia utca 1., képviseli: dr. Pető György igazgató) képviseletében nyilatkozom, 
hogy jelen megállapodás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat az intézményre 
nézve kötelezőnek fogadom el. 
Budapest, 2015.                   hó          nap 

........................................................ 

dr. Pető György 
igazgató 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2015.                   hó       nap 

.......................................... 
 
 
 



ZÁRADÉK 
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet (székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 8., 
képviseli: Rimovszki Tamás igazgató) képviseletében nyilatkozom, hogy jelen 
megállapodás tartalmát megismertem, a benne foglaltakat az intézményre nézve 
kötelezőnek fogadom el. 
Budapest, 2015.                   hó          nap 
 

........................................................ 

Rimovszki Tamás 
igazgató 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2015.                   hó       nap 

 
.......................................... 

 
 
 

Kapják: 
1-4. számú példány: Budapest Főváros Önkormányzata 
...... számú példány: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
(3 példány) számú példány: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 
...... számú példány: Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



az előterjesztés 4.  melléklete 
 

Iktatószám: FPH015/........../2015. 
 

Megállapodás 
a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről 

 
E megállapodás létrejött 
 
egyrészről 
Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-
11., törzskönyvi azonosító szám: 735638, adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai 
számjel: 15735636-8411-321-01, ÁHTI azonosító: 745192, bank és bankszámla 
száma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15490012 Fővárosi Önkormányzat költségvetési 
elsz. számla, a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) képviseletében Tarlós 
István főpolgármester, 
 
másrészről 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 
Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító szám: 735726, adószám: 15735722-
2-43, KSH statisztikai számjel: 15735722-8411-321-01, bank és bankszámla száma: 
12001008-000170290-00100006, továbbiakban: Kerületi Önkormányzat) 
képviseletében dr. Bácskai János polgármester 
 
harmadrészről 
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (székhelye: 1054 Budapest, 
Akadémia utca 1., törzskönyvi azonosító szám: 493233, adószám: 15493235-2-41, 
KSH statisztikai számjel: 15493235841132201, ÁHTI azonosító: 8411 általános 
közigazgatás, bank és bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15493235-
00000000, a továbbiakban: FÖRI) képviseletében dr. Pető György igazgató, 
 
negyedrészről 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet (székhelye: 1092 Budapest, Ferenc körút 8., 
adószám: 15794677-2-43, ÁHTI azonosító: 794673, bank és bankszámla száma: 
12001008-01329327-00100004, a továbbiakban: Ferencvárosi Közterület-
felügyelet) képviseletében Rimovszki Tamás igazgató 
(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
mellett: 
 
Felek jelen megállapodásban A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.), A közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírt közterület-
felügyeleti feladatok hatékony ellátása érdekében határozzák meg és szabályozzák 
az egymás részére átadott feladatok ellátásának módját és annak gyakorlását. 
 
Az Mötv. 12. § (1) bekezdésére és a 23. § (7) bekezdésére való hivatkozással, 
figyelemmel a Fővárosi Közgyűlés ..../2015. (....) Főv. Kgy. számú határozatára és a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015. (.....) számú határozatára, Felek a közterület-felügyeleti feladatok átadás-
átvétele tárgyában a következőkben állapodnak meg: 
 
I. Előzmények 
 



1. Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy a 2002. február 21-én a 
Fővárosi Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzat között – a Budapest IX. 
kerület közigazgatási területén a Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületeken – a közterületek rendjének és tisztaságának fenntartása érdekében 
kötött megállapodást közös megegyezéssel az FPH015/......./2015. számú 
megállapodással megszüntették. 

 
2. A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a részére jogszabályban és jelen 

megállapodásban meghatározott közterület-felügyeleti feladatokat a FÖRI útján 
látja el. 

 
3. A Kerületi Önkormányzat kijelenti, hogy a részére jogszabályban és a jelen 

megállapodásban meghatározott közterület-felügyeleti feladatokat a 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet útján látja el. 

 
II. A Fővárosi Önkormányzat részéről a Kerületi Önkormányzat részére átadott 

részfeladatok 
 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kerületi Önkormányzat az Mötv. 12. § (1) 

bekezdésében és a 23. § (7) bekezdésében foglaltak alapján – a Fővárosi 
Önkormányzat egyetértésével – önként vállalja – figyelembe véve az Mötv. 23. 
§ (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában foglaltakat, valamint 
a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a Budapest IX. kerület 
közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő 
közterületekre szóló illetékességgel a jelen megállapodás 1. számú melléklet 1. 
pontjában meghatározott közterületek vonatkozásában – a jelen fejezet 2. 
pontjában foglaltak figyelembevételével – a jelen megállapodás IX. 6. pontjában 
foglaltak szerinti hatállyal határozatlan időtartamra, a vonatkozó jogszabályokban 
előírt, alábbi általános közterület-felügyeleti részfeladatok feladat- és 
hatáskörének átvételét: 

 
a) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, 

illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének 
ellenőrzése, 

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott 
tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, 
illetve szankcionálása, 

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges 
eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, 
jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának 
kezdeményezése), 

d) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 
ellenőrzésében, 

e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a 
közbiztonság és a közrend védelmében, 

f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, 
g) közreműködés - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és 
elhelyezésével kapcsolatos feladatok kivételével - az állategészségügyi és eb-
rendészeti feladatok ellátásában, 

h) a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel 
nem rendelkező azon jármű – a rendőrség egyidejű értesítése melletti 
elszállítással történő – eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen 



jelzéssel vehet részt, ha annak üzemben tartója (használója) a közterület 
jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett 
értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől számított 30 napig nem 
tesz eleget, 

i) kerékbilincs alkalmazásának lehetősége a korlátozott várakozási övezetekben 
díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott 
várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a 
közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul 
elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem 
akadályozzák, 

j) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, 
szankcionálása; 

k) az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen 
szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az – a 
közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben – a 
közúti forgalom biztonságát és a közbiztonságot veszélyezteti, kivéve a 
közösségi közlekedést nagymértékben akadályozó módon elhelyezett jármű 
elszállítással történő eltávolítását, 

l) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes 
rendelet 40-41. §-ának, valamint más megállási, várakozási vagy táblával 
jelzett behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése esetén helyszíni bírság 
kiszabása,  

 
m) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott 

közlekedési szabályszegés esetén a Kkt. 20. § (4a) és (4b) bekezdésében 
meghatározott közigazgatási bírság alkalmazása,  

n) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű 
használatának és birtoklásának az ellenőrzése. 

 
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kerületi Önkormányzat az Mötv. 12. § (1) 

bekezdésében és a 23. § (7) bekezdésében foglaltak alapján – a Fővárosi 
Önkormányzat egyetértésével – önként vállalja – figyelembe véve az Mötv. 23. 
§ (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában foglaltakat, valamint 
a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a Budapest IX. kerület 
közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő 
közterületekre szóló illetékességgel a jelen megállapodás 1. számú melléklet 2. 
pontjában meghatározott közterületek vonatkozásában a jelen megállapodás 
IX. 6. pontjában foglaltak szerinti hatállyal határozatlan időtartamra, a vonatkozó 
jogszabályokban előírt, alábbi általános közterület-felügyeleti részfeladatok 
feladat- és hatáskörének átvételét: 

 
a) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, 

illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének 
ellenőrzése az alábbi jogszabályi esetekben megvalósuló közigazgatási 
szabályszegések és szabálysértések vonatkozásában történő intézkedések 
kivételével: 
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet: 

 14. § (1) bekezdés n) pont, 

 15. § (1) bekezdés a)-c) pont, 

 15. § (6)-(7) bekezdés, 

 17. § (1) bekezdés e) pont, 

 18. § (1) bekezdés k) pont, 



 40. § (1)-(2) bekezdés, 

 40. § (5) bekezdés b)-e) pont, h)-m) pont, 

 40. § (8) bekezdés, 

 41. § (2) bekezdés a) pont, c)-e) pont, 

 59. § (3) bekezdés. 
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott 

tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, 
illetve szankcionálása, 

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges 
eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, 
jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának 
kezdeményezése), 

d) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 
ellenőrzésében, 

e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a 
közbiztonság és a közrend védelmében, 

f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, 
g) közreműködés - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és 
elhelyezésével kapcsolatos feladatok kivételével - az állategészségügyi és eb-
rendészeti feladatok ellátásában, 

h) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, 
szankcionálása. 

 
3. A Kerületi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen fejezet 1. és 2. 

pontjában meghatározott közterület-felügyeleti részfeladatok feladat- és 
hatáskörének átvétele kapcsán az Mötv.12. §-ban foglaltak szerint jár el. 

 
4. A Kerületi Önkormányzat – tekintettel arra, hogy az államháztartásban az 

általános közterület-felügyeleti feladatok finanszírozása nem részfeladatokra 
történő bontásban került meghatározásra – kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. és 2. 
pontjában meghatározott és átvett részfeladatok ellátásához szükséges anyagi 
eszközökre nem tart igényt a Fővárosi Önkormányzat részéről. A Kerületi 
Önkormányzat egyúttal kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. és 2. pontjában 
meghatározott részfeladatok átvétele és azok továbbiakban történő maradéktalan 
ellátása tekintetében rendelkezik a szükséges anyagi eszközökkel. 

 
5. A Felek kijelentik, hogy a jelen fejezet 1. és 2. pontjában meghatározott 

részfeladatok átvállalásából eredő bevételek – tekintettel arra, hogy a 
részfeladatok átvállalása közfeladat átvállalásaként történik – a Kerületi 
Önkormányzatot illetik meg. A Kerületi Önkormányzat vállalja, hogy az átvett 
részfeladatok ellátásából származó bevételeket a kizárólag a közfeladat ellátásán 
belüli feladatok – úgymint a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, 
annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, 
megakadályozása, szankcionálása – még hatékonyabban történő ellátására 
fordítja. 

 
III. A Kerületi Önkormányzat részéről a Fővárosi Önkormányzat részére átadott 

részfeladatok 
 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Fővárosi Önkormányzat az Mötv. 3. § (3) 

bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a Kerületi 
Önkormányzat egyetértésével – önként vállalja – figyelembe véve az Mötv. 23. 
§ (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában foglaltakat, valamint 



a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a Budapest IX. kerület 
közigazgatási területén a Kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében 
lévő közterületekre szóló illetékességgel a jelen megállapodás Felek általi 
aláírását követő naptól kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra, a vonatkozó 
jogszabályokban előírt, alábbi általános közterület-felügyeleti részfeladatok 
feladat- és hatáskörének átvételét: 

 
a) az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen 

szabálytalanul, a közösségi közlekedést nagymértékben akadályozó módon 
elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítását. 

 
2. A Fővárosi Önkormányzat – tekintettel arra, az államháztartásban az általános 

közterület-felügyeleti feladatok finanszírozása nem részfeladatokra történő 
bontásban került meghatározásra – kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. pontjában 
meghatározott és átvett részfeladatok ellátásához szükséges anyagi eszközökre 
nem tart igényt a Kerületi Önkormányzat részéről. A Fővárosi Önkormányzat 
egyúttal kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott részfeladatok 
átvétele és azok továbbiakban történő maradéktalan ellátása tekintetében 
rendelkezik a szükséges anyagi eszközökkel. 

 
3. A Felek kijelentik jelen fejezet 1. pontjában meghatározott részfeladatok 

ellátásából eredő bevételek A kerékbilincs közterület-felügyelet általi 
alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre 
vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. 
(X. 16.) IRM rendelet 6. § (8) bekezdése értelmében a FÖRI-t illetik meg, melyeket 
az intézmény köteles a rendeletben foglalt feladatok finanszírozására fordítani. 

 
IV. A Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén jogszabályi 

kötelezettségek alapján a Fővárosi Önkormányzat által végzett 
részfeladatok 

 
1. Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Önkormányzat jogszabályi kötelezettségek 

alapján a jelen megállapodás hatályba lépését követően is ténylegesen a FÖRI 
útján látja el a Budapest IX. kerület teljes közigazgatási területén az alábbi 
részfeladatokat: 

 
a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) 

bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, 

b) a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladataink ellátásáról szóló 
56/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Kf. rendelet) 2. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat tömegközlekedési 
feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszközök 
használati rendjének fenntartása, 

c) a közúti közlekedési szolgáltatásokra és a közúti járművek üzemben tartásáról 
szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 25. § (2) bekezdésében foglaltak, 
valamint a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a 
személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének 
feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a 
személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 13. §-ában foglaltak, illetve a Kf. rendelet 5. § (1) bekezdés e) 
pontjában foglaltak szerint a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis 



személyszállító szolgáltatás, a közterületen létesülő taxiállomások 
használatára vonatkozó szabályok ellenőrzése. 

 
V. A Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén jogszabályi 

kötelezettség alapján, területi illetékesség szerint a Fővárosi Önkormányzat 
és a Kerületi Önkormányzat által végzett részfeladatok – igény szerint közös 
szolgálatteljesítés útján történő – gyakorlására vonatkozó egyes feltételek 

 
1. A Fővárosi Önkormányzat – a FÖRI útján – és a Kerületi Önkormányzat 

– a Ferencvárosi Közterület-felügyelet útján – az Mötv. 23. § (4) bekezdés 1. 
pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában foglaltak alapján látják el a Budapest 
Főváros IX. kerület közigazgatási területén – figyelemmel a jelen megállapodás II. 
1. pontjában foglaltakat – az alábbi részfeladatokat: 

 
a) a Fővárosi Közgyűlés által külön rendeletben szabályozott, a települési szilárd 

és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek, előírások 
közszolgáltatók általi teljesítésének ellenőrzése, 

b) Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott korlátozott forgalmi 
közutakon, valamint korlátozott forgalmú övezetekben közlekedő, a korlátozás 
alá eső járművek behajtási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén 
külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás 
kiadójának értesítése, 

c) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási 
övezetekben a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak 
ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti 
szankcionálás, a parkolási igazolvány kiadójának értesítése, 

d) közterületeken és a Fővárosi Közgyűlés külön rendeletében meghatározott 
aluljárókban a szeszes ital fogyasztásának ellenőrzése, 

e) a közterület-felügyeletek közötti jelzés az engedély nélküli közterület-
használat, valamint az ahhoz kapcsolódó meg nem engedett árusítás 
ellenőrzése vonatkozásában, 

f) a Fővárosi Közgyűlés külön rendeletében meghatározott aluljárókban 
általános közterület-felügyeleti feladatok. 
 

2. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a feladatok ellátásából eredően 
költségigényük egymással szemben nincs. Ugyanakkor a feladat-ellátásból eredő 
bevételek a feladat címzettjét illetik meg. A jelen fejezet 1. pontjában 
meghatározott feladatok közös szolgálatteljesítés során tett intézkedésekből 
származó bevételek azon felet illetik meg, amely által fenntartott közterület-
felügyeletnél alkalmazott közterület-felügyelő foganatosította az intézkedést, a 
jelen fejezet 3. és 4. pontjában rögzítetteknek megfelelően. 

 
3. Felek rögzítik, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott feladatok ellátása 

során – figyelemmel a Mötv. 23. § (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 
4 pontjában foglaltakra – a FÖRI Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási 
területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő 
közterületeken intézkedhet. 

 
4. Felek rögzítik, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott feladatok ellátása 

során – figyelemmel az Mötv. 23. § (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) 
bekezdés 4. pontjában foglaltakra – a Ferencvárosi Közterület-felügyelet a 
Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén a Kerületi Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken intézkedhet. 

 



5. Felek kijelentik, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott feladatoknak a 
2. pont szerint együttesen történő ellátásáról – így különösen a járőrszolgálat 
tervezésének és ellátásának rendjéről, az intézkedések dokumentálásáról és a 
pénzügyi elszámolás módjáról – a FÖRI és a Ferencvárosi Közterület-
felügyelet között külön megállapodás megkötése szükséges. 

 
6. A FÖRI és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy a jelen fejezet 5. pontjában meghatározott külön megállapodást a jelen 
megállapodás Felek általi kölcsönös aláírását követően megkötik. 

 
VI. Megállapodás módosítása 
 
1. Jelen megállapodás módosítását bármelyik fél, bármikor kezdeményezheti. A 

Felek a kezdeményezést követően kötelesek a módosítási javaslatokra 
vonatkozó érdemi nyilatkozatot a kezdeményezőnek a javaslat benyújtását 
követő második hónap utolsó napjáig megküldeni. A Felek kötelesek 
haladéktalanul megkezdeni a tárgyalásokat és dönteni a módosítási 
javaslatokról. 

 
VII. Megállapodás megszüntetése 
1. Felek a jelen megállapodás felmondását a következő év január 1-i hatállyal 

minden év június 30-ig kezdeményezhetik. Felek kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a jelen pontban meghatározott felmondási jogukat 2015. december 31-ét 
megelőzően nem gyakorolják. 

 
VIII. Kapcsolattartás 
 
1. A Fővárosi Önkormányzat részéről a kapcsolattartó: 

neve:  Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Üzemeltetési 
Főosztály 
   Vörös György főosztályvezető 
címe:   1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
elérhetősége: +361 327 1014, VorosGy@budapest.hu 
 

2. A Kerületi Önkormányzat részéről a kapcsolattartó: 
neve:   Dr. Bánfi Réka irodavezető 
címe:   1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
elérhetősége: 06-1-215-10-77 /216 
 

3. A FÖRI részéről a kapcsolattartó: 
neve:   Hermann Gábor szolgálati igazgatóhelyettes 
címe:   1054 Budapest, Akadémia utca 1. 
elérhetősége: +3613017531, +36308153191, Hermann.Gabor@fori.hu 
 

4. A Ferencvárosi Közterület-felügyelet részéről a kapcsolattartó: 
neve:   dr. Géczi Viktória jogi igazgató-helyettes 
címe:   1092 Budapest, Ferenc krt. 8.  
elérhetősége: 06-30-376-43-01 
 

5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodással kapcsolatos értesítések, közlések, 
felhívások, nyilatkozatok megtételének módjaként az írásban, a jelen pontban 
megjelölt értesítési címekre tértivevényes ajánlott küldeményként postai úton 
történő közlést fogadják el. 

 



6. Felek szerződéses viszonyaira lényegesen kiható, a jelen megállapodás 
megszűnését eredményező, vagy az elszámolásra vonatkozó, illetve a 
tulajdonosi ellenőrzéshez kapcsolódó okiratokat visszaellenőrizhető módon, 
írásban kell a többi fél részére megküldeni. 

 
7. Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában a jelen megállapodásban előírt 

bármely jóváhagyás vagy megállapodás csak írásban érvényes. 
 
8. Felek rögzítik, hogy amennyiben a megjelölt kapcsolattartók személyében, 

adataiban, elérhetőségében változás állna be, úgy erről – jelen megállapodás 
módosítása nélkül – kötelesek a többi felet a változásról haladéktalanul írásban, 
és igazolható módon értesíteni. Felek rögzítik, hogy jelen pont szerinti eset nem 
minősül szerződésmódosításnak. 

 
IX. Egyéb rendelkezések 
 
1. A FÖRI tudomásul veszi, hogy köteles gondoskodni a jelen megállapodásból 

származó, a Fővárosi Önkormányzat részére átadott és a FÖRI részére 
meghatározott feladatok tényleges ellátásáról, a jelen megállapodásban 
meghatározott jogok és kötelezettségek maradéktalanul megilletik illetve 
kötelezik az intézményt. 

2. A Ferencvárosi Közterület-felügyelet tudomásul veszi, hogy a jelen 
megállapodásból származó, a Kerületi Önkormányzat részére átadott és a 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére meghatározott feladatokat köteles 
ellátni, a jelen megállapodásban meghatározott jogok és kötelezettségek 
maradéktalanul megilletik illetve kötelezik az intézményt. 

 
3. Felek kijelentik, hogy a megállapodás aláírásával hozzájárulnak a jelen 

megállapodás főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételéhez. 

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő jogvitákat 

elsősorban békés úton egyeztetés útján kívánják megoldani. Amennyiben ez 
nem vezet eredményre, úgy a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáik 
rendezésére a bíróság hatáskörét és illetékességét az általános szabályok 
szerint állapítják meg. 

 
5. Jelen megállapodás – a II.1., II.2. és II.5. pont kivételével – a Felek kölcsönös 

aláírásának napján, amennyiben a megállapodás a Felek nem ugyanazon a 
napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba. 

 
6. Jelen megállapodás II.1., II.2. és II.5. pontjában foglalt, a Fővárosi 

Önkormányzattól átvett feladatok tényleges ellátására csak a jelen 
megállapodás II.3. pontjában foglalt jogszabályi kötelezettség teljesítését 
követően kerülhet sor. 

 
7. A jelen megállapodás 11 számozott oldalból áll és ........ egymással megegyező 

eredeti példányban készült. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel 
egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 
 

Budapest, 2015.                   hó          nap 
 

Budapest, 2015.                   hó          nap 
 



 
........................................................... 

dr. Bácskai János 
Polgármester 

Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata  

 
........................................................... 

Tarlós István 
Főpolgármester 

Budapest Főváros Önkormányzata  

 
 
Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
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........................................................... 
 
Jogi szempontból ellenjegyzem: 
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........................................................... 

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: 
Budapest, 2015.                   hó         nap 
 

........................................................... 
Verő Tibor 

Pénzügyi Főosztály vezetője 

 
 

Láttam: 
Budapest, 2015.                   hó         nap 
 

........................................................... 
Sárádi Kálmánné dr. 

Főjegyző 
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Rimovszki Tamás 

igazgató 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet  
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dr. Pető György 

igazgató 
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 

Igazgatóság  
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Kapják: 
1-4. számú példány: Budapest Főváros Önkormányzata  



...... számú példány: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata  

(3 példány) számú példány:  Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 
...... számú példány: Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

 

 

 

 

 

FPH015/……./2015. számú megállapodás 1. számú melléklete 
 
 

1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által – az 
FPH015/…./2015. számú megállapodás II. 1. pontjában foglaltak szerint – 
önként vállalt közterület-felügyeleti részfeladatok feladat- és hatáskörének 
átvétele 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(4) bekezdésében és (5) bekezdés 4. pontjában foglaltak szerint a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő közterületek közül a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – ténylegesen a 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet útján – a felek akarata szerint az alábbi 
közterületen látja el az FPH015/……../2015. számú megállapodás II. 1. 
pontjában meghatározott közterület-felügyeleti feladatokat: 
 
Utcanév Szakaszhatár 

Aszódi utca Ecseri út – Füleki utca 

Bakáts utca Közraktár utca – Lónyay utca 

Csarnok tér Pipa utca – Közraktár utca 

Dési Huber utca Toronyház utca – Üllői út-szervizút 

Drégely utca Vaskapu utca – Mester utca 

Ecseri út Aszódi utca – Üllői út 

Epreserdő utca Ecseri út – Ifjúmunkás utca 

Füleki utca Aszódi utca – Gyáli út 

Gubacsi út Hentes utca – Szabadkai út 

Gubacsi út Könyves Kálmán körút – Hentes utca 

Gyáli út Ecseri út – Péceli utca 

Gyáli út Könyves Kálmán körút – Nagyvárad 
tér 

Hajóállomás utca Kvassay Jenő út – HÉV felüljáró 

Határ út Gubacsi út – Török Flóris utca 

Ifjúmunkás utca Dési Huber utca – Epreserdő utca 

Illatos út Soroksári út – Határ út 



Kinizsi utca Üllői út – Közraktár utca 

Koppány utca Mester utca – Soroksári út 

Kvassay Dunaág híd   

Kvassay Jenő út Kvassay Dunaág híd – Soroksári út 

Kvassay Jenő út kapcsolódó útja Soroksári út – Gubacsi út 

Lobogó utca Napfény utca – Toronyház utca 

Lónyay utca Kálvin tér – Bakáts utca 

Máriássy utca Soroksári út – Rákóczi híd felhajtó 

Napfény utca Dési Huber utca – Illatos út 

Összekötő út Soroksári út – Kvassay Jenő úti 
áttörés 

Pipa utca Vámház körút – Csarnok tér 

Pöttyös utca Üllői út – Dési Huber utca 

Ráday utca Kálvin tér – Boráros tér 

Szabadkai út Gubacsi út – Török Flóris utca 

Távíró köz Távíró utca – Határ út 

Távíró utca Távíró köz – Üllői út 

Toronyház utca Lobogó utca – Dési Huber utca 

Üllői út szervizútja Ecseri út – Dési Huber utca 

Vágóhíd utca Soroksári út – Mester utca 

Vaskapu utca Haller utca – Drégely utca 

 

 

2. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által – az 
FPH015/…./2015. számú megállapodás II. 2. pontjában foglaltak szerint – 
önként vállalt közterület-felügyeleti részfeladatok feladat- és hatáskörének 
átvétele 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(4) bekezdésében és (5) bekezdés 4. pontjában foglaltak szerint a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő közterületek közül a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – ténylegesen a 
Ferencvárosi Közterület-felügyelet útján – a felek akarata szerint az alábbi 
közterületen látja el az FPH015/……../2015. számú megállapodás II. 2. 
pontjában meghatározott közterület-felügyeleti feladatokat: 
 
Utcanév Szakaszhatár 

Haller utca Soroksári út - Nagyvárad tér 

Mester utca Ferenc körút - Koppány utca 

 



 

 

 

 

 

 

az előterjesztés 5. melléklete 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (……..) önkormányzati rendelete 

Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 28.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a közterület-

felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. pontjában, (7) bekezdésében, 25. §-ának 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és 

feladatairól szóló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  

 

 

1.§ 

 

A Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló a Budapest Főváros 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése  alábbiak szerint 

módosul:  

 

„(1) A rendelet hatálya kiterjed: 

a) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő 

azon közterületekre, amelyeken a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben 

foglalt előírásoknak megfelelően a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata feladata az általános közterület-felügyeleti feladatok ellátása,  

b) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő 

azon közterületekre, amelyeken a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben 

foglalt előírásoknak megfelelően Budapest Főváros Önkormányzata feladata az általános 

közterület-felügyeleti feladatok ellátása, azonban együttműködési megállapodás keretében 

átadásra kerültek Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére,  

c) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata intézményeinek, gazdasági 

szervezeteinek területére.” 

 

2.§  

 

(1) A Rendelet 3.§ (3) bekezdésében „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testülete” helyébe a „Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete” szövegrész lép.  

 

(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése hatályát veszti.  

 

 



3.§ 

 

A Rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:  

„(1) A Felügyelet ellátja a jogszabályokban, a jelen rendeletben előírt – Képviselő-

testület által meghatározott – és a (2) bekezdésben meghatározott feladatokat. 

 

(2) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata átvállalja a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (1) 

bekezdésében és 23. § (7) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzatától  

az 1. számú mellékletben meghatározott közterület-felügyeleti feladatokat.” 

 

 

4.§  

 

A Rendelet 7. § (3) bekezdése „Ferencvárosi Önkormányzat” szövegrésze helyébe a 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata” szövegrész lép.  

 

5.§ 

 

A Rendelet kiegészül egy új 1. melléklettel jelen rendelet 1. számú mellékletének megfelelő 

tartalommal. 

 

6.§  

 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

Budapest, 2015. február …… 

 

 

 

 Dr. Bácskai János       Dr. Szabó József Zoltán 

     polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a …./2015. (…..) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 

 

1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzat 

egyetértésével átvállalja a Budapest IX. kerület közigazgatási területén a Fővárosi 

Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő alábbi közterületekre szóló 

illetékességgel  

 

Utcanév Szakaszhatár 

Aszódi utca Ecseri út – Füleki utca 

Bakáts utca Közraktár utca – Lónyay utca 

Csarnok tér Pipa utca – Közraktár utca 

Dési Huber utca Toronyház utca – Üllői út-szervizút 

Drégely utca Vaskapu utca – Mester utca 

Ecseri út Aszódi utca – Üllői út 

Epreserdő utca Ecseri út – Ifjúmunkás utca 

Füleki utca Aszódi utca – Gyáli út 

Gubacsi út Hentes utca – Szabadkai út 

Gubacsi út Könyves Kálmán körút – Hentes utca 

Gyáli út Ecseri út – Péceli utca 

Gyáli út Könyves Kálmán körút – Nagyvárad tér 

Hajóállomás utca Kvassay Jenő út – HÉV felüljáró 

Határ út Gubacsi út – Török Flóris utca 

Ifjúmunkás utca Dési Huber utca – Epreserdő utca 

Illatos út Soroksári út – Határ út 

Kinizsi utca Üllői út – Közraktár utca 

Koppány utca Mester utca – Soroksári út 

Kvassay Dunaág híd   

Kvassay Jenő út Kvassay Dunaág híd – Soroksári út 

Kvassay Jenő út kapcsolódó útja Soroksári út – Gubacsi út 

Lobogó utca Napfény utca – Toronyház utca 

Lónyay utca Kálvin tér – Bakáts utca 

Máriássy utca Soroksári út – Rákóczi híd felhajtó 

Napfény utca Dési Huber utca – Illatos út 

Összekötő út Soroksári út – Kvassay Jenő úti áttörés 

Pipa utca Vámház körút – Csarnok tér 



Pöttyös utca Üllői út – Dési Huber utca 

Ráday utca Kálvin tér – Boráros tér 

Szabadkai út Gubacsi út – Török Flóris utca 

Távíró köz Távíró utca – Határ út 

Távíró utca Távíró köz – Üllői út 

Toronyház utca Lobogó utca – Dési Huber utca 

Üllői út szervizútja Ecseri út – Dési Huber utca 

Vágóhíd utca Soroksári út – Mester utca 

Vaskapu utca Haller utca – Drégely utca 

a vonatkozó jogszabályokban előírt, alábbi általános közterület-felügyeleti részfeladatokat: 

a) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, 

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más 

hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen 

elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése), 

d) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében, 

e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a 

közbiztonság és a közrend védelmében, 

f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, 

g) közreműködés - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével 

kapcsolatos feladatok kivételével - az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok 

ellátásában, 

h) a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem 

rendelkező azon jármű – a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő 

– eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak 

üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására 

irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől 

számított 30 napig nem tesz eleget, 

i) kerékbilincs alkalmazásának lehetősége a korlátozott várakozási övezetekben 

díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási 

övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul 

elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem 

jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák, 

j) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, 

szankcionálása; 

k) az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen szabálytalanul 

elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az – a közúti közlekedés 

szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben – a közúti forgalom biztonságát és 

a közbiztonságot veszélyezteti, kivéve a közösségi közlekedést nagymértékben 

akadályozó módon elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítását, 

l) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 40-

41. §-ának, valamint más megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalom 

vagy korlátozás megszegése esetén helyszíni bírság kiszabása,  



m) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közlekedési 

szabályszegés esetén a Kkt. 20. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott 

közigazgatási bírság alkalmazása,  

n) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és 

birtoklásának az ellenőrzése. 

 

 

2) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzat 

egyetértésével átvállalja a Budapest IX. kerület közigazgatási területén a Fővárosi 

Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő alábbi közterületekre szóló 

illetékességgel 

 

Utcanév Szakaszhatár 

Haller utca Soroksári út - Nagyvárad tér 

Mester utca Ferenc körút - Koppány utca 

a vonatkozó jogszabályokban előírt, alábbi általános közterület-felügyeleti 

részfeladatokat: 

a) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése az 

alábbi jogszabályi esetekben megvalósuló közigazgatási szabályszegések és 

szabálysértések vonatkozásában történő intézkedések kivételével: 

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet: 

 14. § (1) bekezdés n) pont, 

 15. § (1) bekezdés a)-c) pont, 

 15. § (6)-(7) bekezdés, 

 17. § (1) bekezdés e) pont, 

 18. § (1) bekezdés k) pont, 

 40. § (1)-(2) bekezdés, 

 40. § (5) bekezdés b)-e) pont, h)-m) pont, 

 40. § (8) bekezdés, 

 41. § (2) bekezdés a) pont, c)-e) pont, 

 59. § (3) bekezdés. 

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, 

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más 

hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen 

elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése), 

d) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében, 

e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a 

közbiztonság és a közrend védelmében, 

f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, 

g) közreműködés - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével 

kapcsolatos feladatok kivételével - az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok 

ellátásában, 

h) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, 

szankcionálása. 

 

 

 



Az előterjesztés 6. melléklete 

 

Általános indokolás 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 23. § (7) bekezdése értelmében Budapest Főváros Önkormányzata 

megállapodhat a kerületi önkormányzattal, hogy a fővárosi önkormányzat feladat- és 

hatáskörét a kerületi önkormányzat látja el. Ez esetben az Mötv. 12. §-a kötelezővé teszi azt, 

hogy a feladat- és hatáskör vállalásáról a kerületi önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletben döntsön a feladat- és hatáskör vállalásának tervezett időpontját megelőzően 

legalább három hónappal. a Rendelet további módosításait technikai pontosítások teszik 

szükségessé.  

 

 

Részletes indokolás 

 

1. § 

 

A Rendelet területi hatályának pontosítása szükséges, mivel a közterület-felügyeleti feladatok 

átadás-átvétele tárgyában kötendő megállapodás okán a területi illetékesség és hatáskör bővül.  

 

2., 4. § 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat elnevezés került pontosításra. 

Tekintettel arra, hogy a Ferencvárosi Közterület-felügyelet feladatai igen összetettek, 

sokrétűek és munkatervtől függetlenül általánosan ellátásra kerülnek az év minden napján, 

így az éves munkaterv készítésének nincsen indokoltsága és jelentősége.  

 

 

3. §  

 

A korábbi, közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megkötött 

megállapodástól eltérően a jelenlegi szerződés négyoldalú lesz, ezért szükséges mind a négy 

fél felsorolása (Budapest Főváros Önkormányzat, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat, Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Ferencvárosi Közterület-

felügyelt). 

 

6. § 

 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az előterjesztés 7.  melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének  

3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete  

Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

szervezetéről és feladatairól 

(Jelenleg hatályos szöveg) 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének  

3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete  

Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

szervezetéről és feladatairól 

 (Módosítási javaslat) 

1.§ (1)  

a) a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata közigazgatási 

területén lévő azon közterületek, amelyeken 

a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvényben foglalt előírásoknak 

megfelelően a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencvárosi Önkormányzat kötelező 

feladata a közterület-felügyelet működtetése, 

figyelemmel a Budapest Főváros 

Önkormányzatával, közterület-felügyeleti 

feladatok átadás-átvétele tárgyában kötött 

együttműködési megállapodásban 

foglaltakra,  

b) a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzat intézményeinek, 

gazdasági szervezeteinek területén.  

1. § (1)  

a) a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

közigazgatási területén lévő azon 

közterületekre, amelyeken a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvényben foglalt előírásoknak 

megfelelően a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata 

feladata az általános közterület-felügyeleti 

feladatok,  

b) a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

közigazgatási területén lévő azon 

közterületekre, amelyeken a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvényben foglalt előírásoknak 

megfelelően Budapest Főváros 

Önkormányzata feladata az általános 

közterület-felügyeleti feladatok, azonban 

együttműködési megállapodás keretében 

átadásra kerültek Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata 

részére,  

c) a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

intézményeinek, gazdasági szervezeteinek 

területére 

3. § (3) A Felügyelet Alapító Okiratát 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testülete, a 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

szakterületért felelős bizottság fogadja el és 

módosítja.  

3. (3) A Felügyelet Alapító Okiratát 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, a Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a szakterületért 

felelős bizottság fogadja el és módosítja.  

3. § (4) A Felügyelet éves munkaterv alapján 

tevékenykedik, amelyet a szakterületért 

felelős bizottság javaslatainak figyelembe 

vételével a Felügyelet igazgatója hagy jóvá.  

3. § (4) hatályon kívül helyezve 

 

4. § A Felügyelet ellátja a jogszabályokban 

és a jelen rendeletben előírt – Képviselő-

testület által meghatározott – feladatait. 

További feladatokat, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (7) bekezdésében 

írtak szerint, Budapest Főváros IX. Kerület 

4. § (1) A Felügyelet ellátja a 

jogszabályokban, a jelen rendeletben előírt – 

Képviselő-testület által meghatározott – és a 

(2) bekezdésben meghatározott feladatokat. 

 

(2)A Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata átvállalja a 



Ferencváros Önkormányzata és Budapest 

Főváros Önkormányzata között a közterület-

felügyeleti feladatok átadás-átvétele 

tárgyában kötött együttműködési 

megállapodásban foglaltak alapján lát el a 

Felügyelet.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (1) 

bekezdésében és 23. § (7) bekezdése alapján 

a Budapest Főváros Önkormányzatától  az 1. 

számú mellékletben meghatározott 

közterület-felügyeleti feladatokat. 

 

7. § (3) A közterület-felügyelő szolgálat 

teljesítésekor egyenruhájára (mellrészén bal 

oldalt) kitűzve viseli az országosan egységes, 

egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői 

jelvényt. Az egyenruha, illetve a formaruha 

karjelzésén a Ferencvárosi Önkormányzat 

címere és a ’Ferencvárosi Közterület-

felügyelet” felirat látható.  

7. § (3) A közterület-felügyelő szolgálat 

teljesítésekor egyenruhájára (mellrészén bal 

oldalt) kitűzve viseli az országosan egységes, 

egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői 

jelvényt. Az egyenruha, illetve a formaruha 

karjelzésén a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata címere és a 

’Ferencvárosi Közterület-felügyelet” felirat 

látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az előterjesztés 8. számú melléklete 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (……..) önkormányzati rendelete 

Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete módosításához 

 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet módosításának nincsenek közvetlen társadalmi hatásai.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendelet módosításának nincsenek környezeti hatásai. 

 

4. Egészségügyi követelmények 

 

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet-módosításban foglaltak alapján sem a Hivatal, sem a Ferencvárosi Közterület-

felügyelet adminisztrációs terhei nem változnak. 

 

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

 

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti 

feltételek rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, 

követelménye az önkormányzat szempontjából nincs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


