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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

A döntéshez
• egyszerű többség
• minősített többség szükséges  

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem

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



Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. július 6-i képviselőtestületi ülésen a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező 
közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV.26.) rendelet módosításáról szóló 152/2011. sz. 
előterjesztést  a  testület  levette  a  napirendjéről.  A  Képviselőtestületi  ülés  óta  eltelt 
egyeztetések  eredményeként  a  korábbi  javaslatot  kiegészítettük.  A  változtatások  lényege 
röviden az alábbi:

1./ A rendelettervezet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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 22.00-ig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22.30 
óráig kell megszüntetni, kivéve a melegkonyház vendéglátóhelyeken..”

2./ A rendelettervezet 4. §-sában a csökkentett díjtételek a melegkonyhás vendéglátó 
helyekre ne vonatkozzanak, mert azok nyitvatartási ideje nem csökken. 

„ 7. § (3) …A Boráros tér – Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.- Soroksári út páros 
oldala által  határolt  területen –  a melegkonyhás vendéglátóhelyek kivételével –  a 2. 
számú mellékletben…”

3./ A R. 1. számú melléklete 1. f) pontjában meghatározott tevékenységekre irányuló 
közterület-használati hozzájárulások elbírálásával kapcsolatban a jelenleg hatályos 
szabályozást javaslom fenntartani, tehát a rendelettervezet 2., 3., 6. és 7. szakaszai 
kimaradnak.

4./ A  rendelettervezet  „Vegyes  rendelkezések”  elnevezésű  címe  „Értelmező 
rendelkezések” –re módosul.

5./ A  rendelettervezet  kiegészül  az  alábbi  4.  és  5.  §-sal  és  a  további  szakaszok 
számozása ennek megfelelően módosul. 

„4.§

Melegkonyhás vendéglátóhely: meleg-és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, sütő-
és édesipari termékeket, kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, 
ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik.”

„5. §
A R. I. számú mellékletének II. Minősített közterületek kategóriájában az 5. sorban megjelölt 

terület az alábbiak szerint módosul:



„- Ecseri út – üllői út- Dési Huber utca – 38236/360 hrsz.-ú ingatlan előtti szerviz út által 
határolt terület, kivéve a 38236/202 ingatlannak a 38236/359 hrsz.-ú ingatlan Dési Huber 
utcával határos része.”

A rendelettervezetben a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
neve elírásra került, ezt értelemszerűen javítottuk.

A kiküldött tervezet helyett kérem, hogy a mellékelt javaslatot tárgyalja meg és fogadja el a 
Tisztelt Képviselő-testület.

Budapest, 2011. július 8.

  Martos Dániel s.k.
      képviselő

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 
képező  közterületek  használatáról  szóló  20/1996.  (IV.  26.)  sz.  rendelet  módosítására 
vonatkozó a 176/2011. sz. előterjesztést rendelettervezetként elfogadja és a kifüggesztésével 
egyetért. 

Határidő: 15 nap
Felelős:   Jegyző a kifüggesztésért



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) rendelete

a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 
20/1996. (IV.26.) 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  16.§  (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  22.00-ig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit  22.30 
óráig kell megszüntetni, kivéve a melegkonyhás vendéglátóhelyeken.”

2.§

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  melegkonyhás  vendéglátóhelyek 
kivételével – a 2. számú mellékletben meghatározott  1. f) tevékenység szerinti  közterület-
használati díjtételek 80%-át kell megfizetni.”

3.§

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.”



Értelmező rendelkezések

4. §

Melegkonyhás vendéglátóhely: meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, sütő- 
és édesipari termékeket, kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, ahol 
az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik. 

5. § 

Az R. 1. számú mellékletének II. Minősített közterületek kategóriájában az 5. sorban 
megjelölt terület az alábbiak szerint módosul:
„Ecseri út – Üllői út – Dési Huber utca – 38236/360 hrsz-ú ingatlan előtti szerviz út által 
határolt terület, kivéve a 38236/202 ingatlannak a 38236/359 hrsz-ú ingatlan Dési Huber 
utcával határos része”

Záró rendelkezések

6. §

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2011. július …..

dr. Bácskai János s.k. dr. Nagy Hajnalka s.k.
     polgármester   jegyző



A Ferencvárosi Önkormányzat 
Képviselőtestületének  

20/1996. (IV.26.) rendelete
a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező

 közterületek használatáról1

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.

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 Ráday utcában 2010. évben a 2. sz. 
mellékletben  meghatározott  1.  f.  tevékenység 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2011. (…) rendelete
a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát 
képező közterületek használatáról szóló 
20/1996. (IV.26.) 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  16.§  (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 22.00-ig végezhető, a 
közterületi  vendéglátás üzleti  körülményeit  22.30 
óráig kell  megszüntetni,  kivéve a melegkonyhás 
vendéglátóhelyeken.”

2.§

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.-



szerinti  kiemelt  közterület-használati  díjtételek 
80%-át kell megfizetni.

8.§

(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.

(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.

1. sz. melléklet a 20/1996. (IV. 26.) sz. rendelethez

II. Minősített Ferencvárosi közterületek:1

Pöttyös utca – Üllői út sarok 
Határ úti Metró megállóhely felszíni területe
Haller utca
Vágóhíd utca 
Ecseri út – Üllői út sarok (kivétel a lakóépület előtti 
szervizút melletti sáv)
Gyáli út (Ecseri út – Illatos út között)
Lónyay utca 

Soroksári út páros oldala által határolt területen – 
a melegkonyhás vendéglátóhelyek kivételével – 
a  2.  számú  mellékletben  meghatározott  1.  f) 
tevékenység  szerinti  közterület-használati 
díjtételek 80%-át kell megfizetni.”

3.§

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.”

Értelmező rendelkezések

4. § 

Melegkonyhás  vendéglátóhely:  meleg-  és  hideg 
ételeket,  készítményeket,  sütő-  és  édesipari 
termékeket,  kávét,  szeszesitalt  és  szeszmentes 
italokat  forgalmazó  üzlet,  ahol  az  ételeket 
heghatározóan a helyszínen készítik.

5. §

Az  R.  1.  számú  mellékletének  II.  Minősített 
közterületek  kategóriájában  az  5.  sorban 
megjelölt terület az alábbiak szerint módosul:
„Ecseri  út  –  Üllői  út  –  Dési  Huber  utca  – 
38236/360 hrsz-ú ingatlan előtti szerviz út által 
határolt terület, kivéve a 38236/202 ingatlannak 
a 38236/359 hrsz-ú ingatlan Dési Huber utcával 
határos része”

1



Záró rendelkezések

6 .§

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép 
hatályba. 
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