
 

 

Megállapodás 
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  
Viola utca 13-15. szám alatti Társasház 
képviseletében eljár  Kvarner Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 22. 
cégjegyzékszám: 01-09-860558 
képviselője:  Nagy Miklósné ügyvezető, közös képviselő 
(a továbbiakban: Társasház 1), 
és a 
Thaly Kálmán utca 16-18. szám alatti Társasház 
képviseletében eljár Thaly-Tompa-Páva Társasházkezelő Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 6-7. A. épület 1. szám 
cégjegyzékszám: 01-09-980593 
képviselője:  Éltető Anna ügyvezető, közös képviselő 
(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 37.680/4. hrsz. alatti („Gát-sétány) 
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 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
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 37.680/4. hrsz. 
alatti közterület (továbbiakban: Közterület) éjszakára történő lezárásának 
engedélyezése, melynek feltételeiről szerződő felek az alábbiakban rendelkeznek. 

 
4. Jelen megállapodás 5 (öt) éves határozott 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 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 tüntetni, 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/-zárás 
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 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről 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 vagy később nyitják, illetve zárják, 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 
érintett napra (a 13. pontban meghatározott eltérésen kívül az időtartam mértékétől 
függetlenül) Társasházak egyetemleges fizetési kötelezettség mellett kötelesek 
alkalmanként megfizetni Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú 
önkormányzati rendelet 3. számú melléklet 12. pontjában a megállapodásban foglaltak 
megszegése esetére 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 vagy rendes 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 Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati 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 1-4-ig számozott oldalt és 5 db elválaszthatatlan 
részét képező-mellékletet tartalmaz. 
 

Budapest, 2012. …………………… Budapest, 2012.……………………….. 
 
 
 
          ………………………… 
                    Éltető Anna 
                 közös képviselő 
         Thaly K. u. 18. szám alatti 
                      Társasház 

 
Budapest, 2012 .………………… 
 

 
……………………………. 

dr. Bácskai János polgármester 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

 ………………………… 
Nagy Miklósné 
közös képviselő 

Viola u. 13-15. szám alatti 
Társasház 

   
 

Mellékletek: 

1. számú: Társasház 1 közgyűlési határozata 
2. számú: Társasház 2 közgyűlési határozata 
3. VVKV …..számú határozata 
4. Társasház 1. számlavezető bankja által záradékolt beszedési megbízás. 
5. Társasház 2. számlavezető bankja által záradékolt beszedési megbízás 


