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Az előterjesztés a A Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról
szóló 20/1996. (IV.26.) rendelet módosítására tesz javaslatot.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996.
(IV.26.) rendelet (továbbiakban: R.) 5.§ (3) bekezdése értelmében a vendéglátó üzletek nem
eseti jellegű kitelepülésekor közterületen zene szolgáltatása tilos, kiszolgálás 23.30-ig
végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 óráig meg kell szüntetni.
A vendéglátó üzletek a kerület „főutcájának” tekinthető Ráday utcában kezdték meg a
közterületi vendéglátást. A vendéglátó teraszokra vonatkozó fent hivatkozott szabályozás
2004. évben került meghatározásra, a Ráday utca építészeti, a közterületi adottságait valamint
a belvárosi, sétáló utcai, kulturális valamint vendéglátó jellegét figyelembe véve.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mára már nem csak a Ráday utcában, hanem a
kerület további városrészeiben üzemelő vendéglátó egységek tulajdonosainak is igénye a
közterületi vendéglátó tevékenység folytatása. Éppen ezért szükségessé vált a BelsőFerencvároson túl a kerület további városrészei tekintetében is meghatározni a közterületi
vendéglátás szabályait.
A R. 5.§ (3) bekezdése mindezek alapján az alábbiak szerint módosul:
„A vendéglátó üzletek nem eseti jellegű kitelepülésekor közterületen zene szolgáltatása tilos,
a kiszolgálás 23.30-ig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24.00 óráig
meg kell szüntetni, a Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári út
páros oldala által határolt területen kialakított vendéglátó teraszok esetén a kiszolgálás 21.30ig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22.00 óráig kell megszüntetni.”
A R. 6.§ (2) bekezdése szerint a Polgármester a díszburkolatra –kivéve a három napot meg
nem haladó konténer kihelyezési kérelem-, továbbá pavilonállításra, illetve a forgalmi rend
megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére
vonatkozó kérelem elbírálása előtt kikéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Miután a hatályos rendelkezés értelmében a vendéglátó terasz kialakítására irányuló
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálását megelőzően a Polgármesternek a
Városfejlesztési, Városüzemeltetési Környezetvédelmi Bizottság véleményét ki kell kérnie,
ezért célszerű és elegendő e tekintetben a döntést kizárólag a szakmailag illetés bizottságra
átruházni.
A R. 7.§ (3) bekezdésének második mondata okafogyottá vált, ezért az elhagyható.
Ugyanakkor, a Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári út páros
oldala által határolt területen kitelepülő vendéglátó egységek esetében indokolt egy mérsékelt
közterület-használati díjtétel megállapítása.
A R. 8.§ (2) bekezdése második mondatának módosítása szükségessé vált, tekintettel arra,
hogy a hivatkozott 4/1997. (I.22.) Korm. rendeletet a 307/2008. (XII.20.) Korm. rendelet
2009. január 4. napjával hatályon kívül helyezte.
A R. 8.§ (3) bekezdésének a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 16.§ (2)
bekezdéséhez történő igazítása indokolt, tekintettel arra, hogy a hivatkozott törvényi

rendelkezés szerint önkormányzati rendeletben a pénzbírság legmagasabb mértéke 50.000 Ftban állapítható meg.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek szerinti módosító indítványomat támogatni
szíveskedjék.
Budapest, 2011. június 20.
Martos Dániel s.k.
bizottsági elnök
Határozati javaslat:
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996.
(IV.26.) rendelet módosítási tervezetét ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Döntési javaslat:
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy megalkotja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
tulajdonát képző közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV.26.) rendelet módosításáról
szóló …./2011. (….) rendeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Hajnalka, jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) rendelete
a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló
20/1996. (IV.26.) rendelet valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1999.
(IV. 30.) rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének a) pontjában, a 16.§ (1) bekezdésében és a 18.§ (1)
bekezdésében, a fővárosi Közterületek használatáról szóló 59/1995. (X.20.) Fővárosi
Közgyűlési rendelet 2.§ (1) és (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló
20/1996. (IV.26.) rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A R. 5.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„5.§ (3) A vendéglátó üzletek nem eseti jellegű kitelepülésekor közterületen zene
szolgáltatása tilos, a kiszolgálás 23.30-ig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti
körülményeit 24.00 óráig meg kell szüntetni, a Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves
Kálmán krt.-Soroksári út páros oldala által határolt területen kialakított vendéglátó teraszok
esetén a kiszolgálás 21.30-ig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22.00
óráig kell megszüntetni.”
2.§
A R. 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 6.§ (1) A közterület-használati hozzájárulásról a (2) bekezdésben meghatározottak
kivételével a Polgármester dönt. Ha a kérelmező jelentős közcélú beruházást végez,
közfeladatot lát el, vagy abban közreműködik, a Képviselő-testület a beruházás befejezéséig,
illetve a feladat ellátás időtartamára az 5. § (1) bekezdés szerinti időkorláttól eltérhet.”
3.§
A R. 6.§-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel, és ezzel egyidejűleg a további bekezdések
számozása automatikusan változik.
„ 6.§ (2) Az e rendelet 1. számú melléklete 1. f) pontjában meghatározott tevékenységre
irányuló közterület-használati hozzájárulásról a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és
Környezetvédelmi Bizottság dönt.”
4.§
A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 7.§ (3) A közterület-használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába sorolása
és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza. A Boráros tér- Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári út

páros oldala által határolt területen a 2. számú mellékletben meghatározott 1. f) tevékenység
szerinti közterület-használati díjtételek 80%-át kell megfizetni.”
5.§
A R. 8.§ (2) bekezdés második mondata és (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:
„ 8.§ (2) Amennyiben az 5.§ (3) bekezdésben foglaltakat a kereskedő nem tartja be, vele
szemben a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.)
Korm. rendelet előírásai az irányadók.
(3) Aki a közterületet az e rendeletben előírt hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon,
illetve azt meghaladó mértékben használja, az e rendeletben megfogalmazott
kötelezettségeket megszegi szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.”
Vegyes rendelkezések
6.§
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 5/1999. (IV.30.) rendelet 4. számú mellékletében, a I. A Polgármester, 3) pontja az
alábbiak szerint módosul:
„ 3) dönt –a vendéglátó terasz létesítésére irányuló közterület-használati hozzájárulás
kivételével- a közterület-használati hozzájárulás megadásáról (20/1996. (IV.26.) rendelet 6.§
(1) bekezdés)”
7.§
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1999. (IV.30.) rendelet 4. számú
mellékletében, a II. A Bizottságok, 3. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és
Környezetvédelmi Bizottság hatásköre egy új, 17) ponttal kiegészül az alábbiak szerint:
„ 17) dönt a vendéglátó terasz létesítésére irányuló közterület-használati hozzájárulásról
(20/1996. (IV.26.) rendelet 6.§ (2) bekezdés)”
Záró rendelkezések
8.§
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Budapest, 2011. július …..
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

dr. Nagy Hajnalka s.k.
jegyző

A Ferencvárosi Önkormányzat
Képviselőtestületének
20/1996. (IV.26.) rendelete
a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező
közterületek használatáról1

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…)
rendelete
a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező
közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV.26.)
rendelet valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 5/1999. (IV. 30.) rendelet
módosításáról
Budapest
Főváros
IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány
44/A.§ (1) bekezdés a) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§
(6) bekezdésének a) pontjában, a 16.§ (1) bekezdésében
és a 18.§ (1) bekezdésében, a fővárosi Közterületek
használatáról szóló 59/1995. (X.20.) Fővárosi
Közgyűlési rendelet 2.§ (1) és (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Ferencvárosi Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek használatáról szóló
20/1996. (IV.26.) rendeletet (a továbbiakban: R.) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§

5.§
(3)

Vendéglátó üzletek nem eseti jellegű
kitelepülésekor közterületen zene szolgáltatása
tilos, kiszolgálás 23.30-ig végezhető, a
közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24
óráig meg kell szüntetni.

A R. 5.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„5.§ (3) A vendéglátó üzletek nem eseti jellegű
kitelepülésekor közterületen zene szolgáltatása tilos, a
kiszolgálás 23.30-ig végezhető, a közterületi vendéglátás
üzleti körülményeit 24.00 óráig meg kell szüntetni, a
Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.Soroksári út páros oldala által határolt területen kialakított
vendéglátó teraszok esetén a kiszolgálás 21.30-ig
végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit
22.00 óráig kell megszüntetni.”
2.§

(1)

6.§
A közterület-használati hozzájárulásról a
Polgármester dönt. Ha a kérelmező jelentős
közcélú beruházást végez, közfeladatot lát el,
vagy abban közreműködik, a Képviselő-testület a
beruházás befejezéséig, illetve a feladat ellátás
időtartamára az 5. § (1) bekezdés szerinti
időkorláttól eltérhet.

A R. 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„ 6.§ (1) A közterület-használati hozzájárulásról a (2)
bekezdésben meghatározottak kivételével a Polgármester
dönt. Ha a kérelmező jelentős közcélú beruházást végez,
közfeladatot lát el, vagy abban közreműködik, a Képviselőtestület a beruházás befejezéséig, illetve a feladat ellátás
időtartamára az 5. § (1) bekezdés szerinti időkorláttól
eltérhet.”
3.§
A R. 6.§-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel, és ezzel
egyidejűleg a további
bekezdések
számozása
automatikusan változik.
„ 6.§ (2) Az e rendelet 1. számú melléklete 1. f) pontjában
meghatározott tevékenységre irányuló közterület-használati

hozzájárulásról a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és
Környezetvédelmi Bizottság dönt.”
4.§
7.§

A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

(3) A közterület használati díjakat tevékenységenként
a közterület kategóriába sorolása és a közterületen
folytatni
kívánt
tevékenység
jellege
figyelembevételével a rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza. A Ráday utcában 2010.
évben a 2. sz. mellékletben meghatározott 1. f.
tevékenység szerinti kiemelt közterület-használati
díjtételek 80%-át kell megfizetni.

„ 7.§ (3) A közterület-használati díjakat tevékenységenként
a közterület kategóriába sorolása és a közterületen folytatni
kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a rendelet
2. számú melléklete tartalmazza. A Boráros tér- Ferenc
krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári út páros
oldala által határolt területen a 2. számú mellékletben
meghatározott 1. f) tevékenység szerinti közterülethasználati díjtételek 80%-át kell megfizetni.”
5.§

8.§

A R. 8.§ (2) bekezdés második mondata és (3) bekezdés
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(2) Amennyiben az 5.§ (3) bekezdésében foglaltakat
a kereskedő nem tartja be, vele szemben az
üzletek működéséről és a belkereskedelmi
tevékenység folytatásának feltételeiről szóló
többször módosított 4/1997.(I.22.) Korm .sz.
rendelet előírásai irányadók.

„ 8.§ (2) Amennyiben az 5.§ (3) bekezdésben foglaltakat a
kereskedő nem tartja be, vele szemben a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.29.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

(3) Aki a közterületet az e rendeletben előírt
hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon,
illetve azt meghaladó mértékben használja, az
e
rendeletben
megfogalmazott
kötelezettségeket megszegi szabálysértést
követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.

(3) Aki a közterületet az e rendeletben előírt hozzájárulás
nélkül, vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó
mértékben használja, az e rendeletben megfogalmazott
kötelezettségeket megszegi szabálysértést követ el és
50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
Vegyes rendelkezések
6.§
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 5/1999. (IV.30.)
rendelet 4. számú mellékletében, a I. A Polgármester, 3)
pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 3) dönt –a vendéglátó terasz létesítésére irányuló
közterület-használati hozzájárulás kivételével- a közterülethasználati hozzájárulás megadásáról (20/1996. (IV.26.)
rendelet 6.§ (1) bekezdés)”
7.§
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1999.
(IV.30.) rendelet 4. számú mellékletében, a II. A
Bizottságok, 3. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és
Környezetvédelmi Bizottság hatásköre egy új, 17)
ponttal kiegészül az alábbiak szerint:
„ 17) dönt a vendéglátó terasz létesítésére irányuló
közterület-használati hozzájárulásról (20/1996. (IV.26.)
rendelet 6.§ (2) bekezdés)”

Záró rendelkezések
8.§
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Budapest, 2005. december 05.
dr. Gegesy Ferenc s.k.
polgármester

dr. Oszvári István s.k.
jegyző

Budapest, 2011. július …..
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

dr. Nagy Hajnalka s.k.
jegyző

