
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-estületének 

.../2020. (...) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló  

11/2015. (IV. 28.) rendeletének módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el. 

 

1.§ 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 

3. § (1) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Aki Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló közterületet rendeltetésétől 

eltérően, jogszabályban előírt engedély, hozzájárulás, megállapodás vagy bejelentés 

nélkül, attól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, megsérti a 

közösségi együttélés alapvető szabályait, és természetes személy esetén kettőszázezer 

forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén 

kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”  

 

2.§ 

 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Aki az Önkormányzat tulajdonában álló közterület olyan részét használja 

rendeltetésétől eltérő célra, amelyre közterület-használati megállapodás nem köthető 

(hozzájárulás nem adható), megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és 

természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetében kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható.”  

 

3.§ 

 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Az a vendéglátó üzletet működtető kereskedő, aki az Önkormányzat 

tulajdonában álló közterületen elhelyezett asztalokra a kiszolgálás ideje alatt nem 

helyezi ki az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról és 

rendjéről szóló rendeletében meghatározott infografikát, megsérti a közösségi 

együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén kettőszázezer, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”  



4.§ 

 

A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Aki az Önkormányzat tulajdonában álló közparkban vagy más zöldfelületen, 

zöldterületen arra ki nem jelölt helyen járművel parkol, megsérti a közösségi 

együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén kettőszázezer, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egymillió forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”  

 

5.§ 

 

A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A közterületi alkalmi rendezvény szervezője, aki a rendezvényen úgy alkalmaz 

hangosító berendezést, hogy nem rendelkezik annak üzemeltetésére a jegyző által 

kiadott engedéllyel, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és 

természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetében egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható.” 

 

6.§ 

 

A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Aki hétköznapokon 20 és 7 óra között, szombaton 10 óra előtt és 18 óra után, 

vasárnap és ünnepnapon kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos zajt keltő 

tevékenységet (pl. robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor 

működtetése) végez – kivéve az azonnali kár- és balesetveszély elhárítására irányuló 

munkavégzést -, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és természetes 

személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet esetében kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”  

 

7.§ 

 

A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Az a kereskedő, aki a vendéglátó üzletben 22 óra után nyitott nyílászárók mellett 

szolgáltat gépi vagy élő zenét, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és 

természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetében kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható.” 

 

8.§ 

 

A Rendelet 24. § (2) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lépnek: 

 

„(2) Aki a lakóépület házirendjének a külön tulajdonon belüli építési-szerelési 

munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló 

szabályait nem tartja be, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és 



természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet esetében egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható. 

 

(3) A házirend szigorúbb rendelkezése hiányában, aki lakóépület lakásában 

hétköznap 20 óra és 7 óra között, szombaton 10 óra előtt és 18 óra után, továbbá 

vasárnap és ünnepnapon a zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott építési tevékenységet végez, vagy végeztet 

– kivéve az azonnali kár- és balesetveszély elhárítására irányuló munkavégzést –, 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és kettőszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 

9.§ 

 

A Rendelet 24. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

 

„(4) A (2) és (3) bekezdésében meghatározott esetben nem állapítható meg a 

házirend megsértése, ha az abban meghatározott szabályok a társasházakról szóló 

törvényben a házirenddel szemben támasztott követelményeknek nem felelnek meg.” 

 

10.§ 

 

A Rendelet 17. §-a és 18. §-a hatályát veszti. 

 

 

11.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell.  

 

 

 

 

Budapest, 2020. …….. …... 

 

 

 

 

  Baranyi Krisztina    Baloghné dr. Nagy Edit 

            polgármester        címzetes főjegyző 

 
 


