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       Iktató szám: 218/2013. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére 

 
Tárgy:  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati 
rendeletének módosítása  

 
Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
 Madár Éva mb. irodavezető 
 Vida Zsuzsanna ügyintéző 
 Varga Nóra ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:   VVKB 2013. december 11. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  
Határozat  normatív 

  hatósági 
  egyéb 

 
A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) számú rendelet szabályozza kerületünkben a 
közterület használatot.  

 
A Képviselő-testület 2013. május 1-jén széles körben módosította a 9/2013. (IV.09.) sz. 
rendeletével a korábbi közterület rendeletet. Az utóbbi néhány hónap tapasztalatait 
összegezve megállapításra került, hogy néhány ponton szükséges a rendelet kiegészítése és az 
egyes rendelkezések pontosítása.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Budapest, 2013. december 3. 
 
 
 
         dr. Bácskai János s.k. 
                polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2013. (…..) önkormányzati rendeletre 
vonatkozó, a ………../2013. sz. előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadja, 
és a kifüggesztésével egyetért.  
 

Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 
 
 

 
Mellékletek: 1. Rendelet-tervezet 
  2. Hatásvizsgálati lap 
  3. A rendelet-módosítás kéthasábos változata, indokolással 
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1. melléklet 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

.../2013. (....) önkormányzati rendelete 
 

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontja és az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A Rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelmek – kivéve a három 
napot meg nem haladó konténer kihelyezési kérelem, a filmforgatási célú kérelem – továbbá a 
pavilonállításra, illetve a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött 
kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek ügyében a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt, a döntés kiadmányozására és a 
szerződés megkötésére pedig a polgármester jogosult. 

2. § 
A Rendelet 5. §- a következő új (6a) bekezdéssel kiegészül: 
Hiányosan benyújtott kérelem esetén amennyiben kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének 
a hiánypótlás kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz eleget, akkor a benyújtott 
kérelmét a polgármester elutasítja. Kérelem alapján a hiánypótlási határidő további 8 nappal 
meghosszítható. 

3. § 

A Rendelet 5. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:: 
A fenyőfa árusításra vonatkozó közterület-használati engedélyek kiadására vonatkozóan 
minden év szeptember 30-ig pályázatot ír ki Önkormányzat, mely alapján a fenyőfa árusok 
október 30-ig pályázhatnak a közterület-használati engedélyek kiadására. A fenyőfa árusításra 
kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, illetve ezzel egyidejűleg az elbírálás szempontjait a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hagyja jóvá. A pályázati 
eljárás eredménye alapján nem hasznosított fenyőfa árusításra kijelölt helyek közterület-
használatára a pályázat elbírálását követően is benyújtható kérelem. 
 

4. § 
A Rendelet 7. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
A közterület-használó a hozzájárulásban megjelölt és az általa használt közterületre albérleti, 
vagy egyéb használati szerződést – a 15.§ (1) k) pontjában foglaltak kivételével - nem köthet, 
mely esetben a közterület-használat után az albérletbe adó az albérlőtől külön díjat nem 
szedhet. Az ilyen jellegű megállapodás alapján történő használat a hozzájárulásban 
foglaltaktól eltérően történő használatnak minősül, melyre a 13. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezések az irányadóak. 
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5.§ 

A Rendelet 9. §- a következő új (3a) bekezdéssel kiegészül: 
Az 1. a) pavilonok esetében, amennyiben üresen áll a pavilon, a fizetendő közterület-
használati díj kérelemre, legfeljebb 1 évig 20 %-ra csökkenthető. A díjcsökkentésről a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt. A díjcsökkentés 
abban az esetben lehetséges, ha a kérelmezőnek az önkormányzattal szemben semmiféle lejárt 
tartozása nincs és a tevékenységét is megszüntette. Amennyiben a kérelmező a jóváhagyás 
után elmulasztja bejelenteni, hogy a pavilon már nem áll üresen, a Bizottság döntését vissza 
kell vonni és az egyébként fizetendő közterület-használati díjat köteles fizetni a továbbiakban.  

 
6.§ 

A Rendelet 9. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
A jogosult a közterület-használati díjat az egy hónapnál rövidebb időszak esetében 
egyösszegben előre, az egy hónapnál hosszabb időtartamú időszak esetében az adott időszak 
alatt havonta – első havi összeget a szerződés megkötéséig előre, a többi hónapra esedékes 
díjat pedig az adott havi időszak 20. napjáig – kell megfizetnie, kivéve ha a közterület-
használatot az Önkormányzat vagy bármely hatóság intézkedése alapján a jogosultnak meg 
kell szüntetnie. 

7.§ 
(1) A Rendelet 5. §- a következő új (9) bekezdéssel kiegészül: 
Üzemképtelen gépjárművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és 
legfeljebb 10 napig szabad tárolni. 

A közterület-használati hozzájárulást a gépjármű üzemben tartója kérheti. 

A közterület-használati hozzájárulás főútvonalra és tömegközlekedés által járt útvonalra 
egyáltalán nem, mellékútvonalra csak határozott időre - legfeljebb 90 napra, majd 1 évre - 
adható ki, amennyiben a kérelmezőnek az önkormányzattal szemben semmiféle lejárt 
tartozása nincs.  

A gépjármű üzemben tartója üzemképtelen járművek esetében köteles a közterület-használati 
hozzájárulást a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon 
elhelyezni. 
 
(2) A Rendelet 9. §- a következő új (12) bekezdéssel kiegészül: 
A nem parkolási övezetben az üzemképtelen gépjármű 90 napig díjmentesen tárolható. A 90 
nap letelte után, legfeljebb 1 évre díj ellenében kérhet a gépjármű üzemben tartója közterület-
használati hozzájárulást. A parkolási övezetben az üzemképtelen jármű csak díj ellenében 
tárolható legfeljebb 90 napig, majd kérelemre 1 évre meghosszabbítható. 

 

8. § 
A Rendelet 10. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás hatálya, ha a jogosult a közterület-használat 
megszüntetése előtt legalább 2 nappal bejelenti az Önkormányzatnak, hogy a közterület 
használatával felhagy, és a hozzájárulást felek erre tekintettel közös megegyezéssel 
megszüntetik. Utólagos bejelentés esetén a hatály a bejelentést követő napon szűnik meg. 
Amennyiben a közterület-használat már lezárult a bejelentéskor, akkor a megállapodás 
visszavonására nincs lehetőség, kivéve ha a használó hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy 
a közterületet nem vette igénybe. 
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9.§ 
A Rendelet 10. §- a következő új (8) bekezdéssel kiegészül: 
A közterület-használati hozzájárulást fel kell mondani akinek hatvan napot meghaladó 
közterület-használati díjtartozása van, és azt írásbeli felszólítás ellenére nyolc napon belül 
nem fizeti meg. 

10.§ 
A Rendelet 15. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
m) szórólaposztás után 

11.§ 
A Rendelet 16. §- a következő új (7) bekezdéssel kiegészül: 
Vendéglátó teraszok esetében a közterület-használati díj városképi, zöldfelület fejlesztési 
szempontok figyelembevételével kérelemre 20 %-kal csökkenthető, amennyiben a közterület-
használat dobogón vagy fix rögzítésű virágládák között valósul meg. A díjcsökkentésről a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt. A díjcsökkentés 
csak abban az esetben lehetséges, ha a kérelmezőnek az önkormányzattal szemben semmiféle 
lejárt tartozása nincs. 

12.§ 
A Rendelet 17. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
Amennyiben a kötelezettnek nincs az önkormányzat felé fennálló egyéb lejárt tartozása és 
tárgyévben a 13. § (3) bekezdése szerinti összeg csak egyszer került megállapításra, a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság méltányosságból: 

a) a 13. § (3) bekezdés alapján megállapított összeget legfeljebb 50%-os mértékben 
csökkentheti és a csökkentett összeg 6 havi részletfizetésének engedélyezéséről 
dönthet 
b) a 13. § (3) bekezdés alapján megállapított összeg 6 havi részletfizetésének 
engedélyezéséről dönthet. 

13.§ 
A Rendelet 3. számú melléklete 4. pontja kiegészül: 
sportesemény, sportrendezvény  
I. övezet: 750,-Ft/m2/nap,  
II. övezet: 500,-Ft/m2/nap,  
III. övezet: 350,-Ft/m2/nap 

14.§ 
Rendelet 3. számú melléklete 7. pontja kiegészül: 
-üzemképtelen jármű tárolása parkolási övezetben 
I.övezet: 14.000,-Ft/m2/hó,  
II. övezet: 11.000,-Ft/m2/hó,  
III. övezet: 9.000,-Ft/m2/hó 
 
-üzemképtelen jármű tárolása nem parkolási övezetben 
I.övezet: 11.000,-Ft/m2/hó,  
II. övezet: 9.000,-Ft/m2/hó,  
III. övezet: 7.000,-Ft/m2/hó 

15. § 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Budapest, 2013. …………… 
 
 
 

dr. Bácskai János 
polgármester 

dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 
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2. melléklet 
 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 

módosításához 
 
 

 
1. Társadalmi hatások 
 
A rendeletmódosítás a kerületben tevékenykedő vállalkozások működését fogja elősegíteni.  
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A közterület használat meghatározott eseteiben (például pavilonok) csökkenni fognak a 
közterület-használati díjak. Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolásával 
kapcsolatban a meglévő szabályozás kiegészítésként - az övezeti kategóriák tekintetében - 
részletesebb rendelkezés kerül bevezetésre, melynek során a díjtételek módosulnak. A 
sportesemények rendezése esetén - új szabályozásként – közterület-használati díjat kell 
fizetni. 
 
3. Környezeti hatások 
 
A teraszok városképi szempontból megfelelőbbek, biztonságosabbak lesznek és az utcák 
színvonalát növelni fogják azáltal, hogy meghatározott feltételek esetén a teraszok 
tulajdonosai díjkedvezményt kaphatnak. 
 
4. Egészségügyi követelmények 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A rendeletben foglaltak alapján a Hivatal adminisztrációs terhei nem változnak. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 
rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, 
követelménye az önkormányzat szempontjából nincs. 
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3. melléklet 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
16/2012.(V.22.) önkormányzati 

rendelete 
 

a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
.../2013. (....) önkormányzati rendelete 

 
a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről 

 

 

Hatályban lévő rendelkezés Javasolt módosítás Indokolás 
4. § 

(2)A díszburkolattal ellátott 
közterületek használatára 
vonatkozó kérelmek – kivéve a 
három napot meg nem haladó 
konténer kihelyezési kérelem, a 
filmforgatási célú kérelem, illetve a 
3. § (3) bekezdése szerinti kérelem 
– továbbá a pavilonállításra, illetve a 
forgalmi rend megváltoztatásával 
járó, építési engedélyhez kötött 
kivitelezési munkák felvonulási 
területére vonatkozó kérelmek 
ügyében a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság dönt, a 
döntés kiadmányozására és a 
szerződésmegkötésére pedig a 
polgármester jogosult.” 

4. § 
(2) A díszburkolattal ellátott 
közterületek használatára vonatkozó 
kérelmek – kivéve a három napot meg 
nem haladó konténer kihelyezési 
kérelem, a filmforgatási célú kérelem 
– továbbá a pavilonállításra, illetve a 
forgalmi rend megváltoztatásával járó, 
építési engedélyhez kötött kivitelezési 
munkák felvonulási területére 
vonatkozó kérelmek ügyében a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság dönt, a 
döntés kiadmányozására és a 
szerződés megkötésére pedig a 
polgármester jogosult. 

 
Javasoljuk kivenni a 3. § (3) 
bekezdése szerinti kérelem 
szöveget, mert a rendeletben 
nincs 3. § (3) bekezdés. 

 5. § 
(6a) Hiányosan benyújtott kérelem 
esetén amennyiben kérelmező a 
hiánypótlási kötelezettségének a 
hiánypótlás kézhezvételétől számított 
8 napon belül nem tesz eleget, akkor 
a benyújtott kérelmét a polgármester 
elutasítja. Kérelem alapján a 
hiánypótlási határidő további 8 nappal 
meghosszítható. 

 
A jelenlegi rendeletben nincs 
hiánypótlási határidő 
meghatározva. Többször 
előfordult, hogy nem tudták 
beszerezni a kért 
dokumentumot az ügyfelek 
határidőben, ezért javasoljuk, 
hogy meghosszabbítható 
legyen a határidő. 

5. § 
(8) A karácsonyfa árusításra 
vonatkozó közterület-használati 
engedélyek kiadására 
vonatkozóan minden év szeptember 
30-ig pályázatot ír ki Önkormányzat, 
mely alapján 
a karácsonyfa árusok október 30-ig 
pályázhatnak a közterület-használati 
engedélyek 
kiadására. A karácsonyfa árusításra 

5. § 
(8) A fenyőfa árusításra vonatkozó 
közterület-használati engedélyek 
kiadására vonatkozóan minden év 
szeptember 30-ig pályázatot ír ki 
Önkormányzat, mely alapján a 
fenyőfa árusok október 30-ig 
pályázhatnak a közterület-használati 
engedélyek kiadására. A fenyőfa 
árusításra kijelölt helyeket, a pályázati 
kiírást, illetve ezzel egyidejűleg az 

 
Javasoljuk pontosítani a 
„karácsonyfa” szót „fenyőfa” 
szóra. 
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kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, 
illetve ezzel 
egyidejűleg az elbírálás szempontjait 
a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság hagyja 
jóvá. A pályázati eljárás eredménye 
alapján nem 
hasznosított karácsonyfa árusításra 
kijelölt helyek közterület-
használatára a pályázat 
elbírálását követően is benyújtható 
kérelem. 

elbírálás szempontjait a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság hagyja 
jóvá. A pályázati eljárás eredménye 
alapján nem hasznosított fenyőfa 
árusításra kijelölt helyek közterület-
használatára a pályázat 
elbírálását követően is benyújtható 
kérelem. 

 5. § 
(9) Üzemképtelen gépjárművet 
közterület-használati hozzájárulás 
nélkül csak mellékútvonalon és 
legfeljebb 10 napig szabad tárolni. 

A közterület-használati hozzájárulást a 
gépjármű üzemben tartója kérheti. 

A közterület-használati hozzájárulás 
főútvonalra és tömegközlekedés által 
járt útvonalra egyáltalán nem, 
mellékútvonalra csak határozott időre 
- legfeljebb 90 napra, majd 1 évre - 
adható ki, amennyiben a kérelmezőnek 
az önkormányzattal szemben 
semmiféle lejárt tartozása nincs.  

A gépjármű üzemben tartója 
üzemképtelen járművek esetében 
köteles a közterület-használati 
hozzájárulást a gépjármű első 
szélvédőjén, kívülről jól látható helyen 
és olvasható módon elhelyezni. 

A Budapest főváros 
közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjének 
egységes kialakításáról, a 
várakozás díjáról és az 
üzemképtelen járművek 
tárolásának szabályozásáról 
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. 
Kgy. rendelet 49. § alapján 
javasoljuk az üzemképtelen 
járművekre vonatkozó 
szabályokat a rendeletben 
rögzíteni, mert a jelenlegi 
rendeletben nincs erre 
vonatkozó szabályozás. 

7. § 
(4) A közterület-használó a 
hozzájárulásban megjelölt és az 
általa használt közterületre albérleti, 
vagy egyéb használati szerződést – a 
15.§ (1) k) pontjában foglaltak 
kivételével - nem köthet. Az ilyen 
jellegű megállapodás alapján történő 
használat a hozzájárulásban 
foglaltaktól eltérően történő 
használatnak minősül, melyre a 13. § 
(3) bekezdésében foglalt 
rendelkezések az irányadóak. 

7. § 
(4) A közterület-használó a 
hozzájárulásban megjelölt és az általa 
használt közterületre albérleti, vagy 
egyéb használati szerződést – a 15.§ 
(1) k) pontjában foglaltak kivételével - 
nem köthet, mely esetben a 
közterület-használat után az 
albérletbe adó az albérlőtől külön 
díjat nem szedhet. Az ilyen jellegű 
megállapodás alapján történő 
használat a hozzájárulásban 
foglaltaktól eltérően történő 
használatnak minősül, melyre a 13. § 
(3) bekezdésében foglalt 
rendelkezések az irányadóak. 

 
Többször előfordult, hogy 
olyan rendezvények esetében 
kérelmeztek és kaptak 
díjmentességet, akiknél utólag 
kiderült, hogy a közterületet 
díjmentesen használták, de 
magas összegű díjat szedtek az 
albérlőiktől, például árusoktól. 
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 9. § 
(3a) Az 1. a) pavilonok esetében, 
amennyiben üresen áll a pavilon, a 
fizetendő közterület-használati díj 
kérelemre, legfeljebb 1 évig 20 %-ra 
csökkenthető.  
A díjcsökkentésről a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság dönt.  
A díjcsökkentés abban az esetben 
lehetséges, ha a kérelmezőnek az 
önkormányzattal szemben semmiféle 
lejárt tartozása nincs és a 
tevékenységét is megszüntette. 
Amennyiben a kérelmező a 
jóváhagyás után elmulasztja 
bejelenteni, hogy a pavilon már nem 
áll üresen, a Bizottság döntését vissza 
kell vonni és az egyébként fizetendő 
közterület-használati díjat köteles 
fizetni a továbbiakban.  
 
 
 

 
Több esetben kérelmeztek 
volna a pavilon tulajdonosok 
csökkentést, mert a pavilont 
már bezárták és nem 
használják, nincs működési 
engedélyük, csak nem tudják 
eladni, de a pavilon a 
közterületen áll, így 
közterületet foglal a pavilon. 

9. § 
(5) A jogosult a közterület-használati 
díjat az egy hónapnál rövidebb 
időszak esetében egyösszegben előre, 
az egy hónapnál hosszabb időtartamú 
időszak esetében az adott időszak 
alatt havonta – első havi összeget a 
szerződés megkötéséig előre, a többi 
hónapra esedékes díjat pedig az adott 
havi időszak 5. napjáig – kell 
megfizetnie, kivéve ha a közterület-
használatot az Önkormányzat vagy 
bármely hatóság intézkedése alapján 
a jogosultnak meg kell szüntetnie.” 

9. § 
(5) A jogosult a közterület-használati 
díjat az egy hónapnál rövidebb időszak 
esetében egyösszegben előre, az egy 
hónapnál hosszabb időtartamú időszak 
esetében az adott időszak alatt havonta 
– első havi összeget a szerződés 
megkötéséig előre, a többi hónapra 
esedékes díjat pedig az adott havi 
időszak 20. napjáig – kell 
megfizetnie, kivéve ha a közterület-
használatot az Önkormányzat vagy 
bármely hatóság intézkedése alapján a 
jogosultnak meg kell szüntetnie. 

 
A Pénzügyi Iroda a tárgyhavi 
számlát mindig hó elején tudja 
kiállítani, így a számlában 
előírt fizetési határidő nem 
egyezik a rendeletben-, és 
ezáltal a használati 
megállapodásban 
meghatározott határidővel. 

 
9. § 

(12) A nem parkolási övezetben az 
üzemképtelen gépjármű 90 napig 
díjmentesen tárolható. A 90 nap letelte 
után, legfeljebb 1 évre díj ellenében 
kérhet a gépjármű üzemben tartója 
közterület-használati hozzájárulást. A 
parkolási övezetben az üzemképtelen 
jármű csak díj ellenében tárolható 
legfeljebb 90 napig, majd kérelemre 1 
évre meghosszabbítható. 

 

  

 
A Budapest főváros 
közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjének 
egységes kialakításáról, a 
várakozás díjáról és az 
üzemképtelen járművek 
tárolásának szabályozásáról 
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. 
Kgy. rendelet 49. § alapján 
javasoljuk az üzemképtelen 
járművekre vonatkozó 
szabályokat a rendeletben 
rögzíteni, mert a jelenlegi 
rendeletben nincs erre 
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vonatkozó szabályozás.  
10. § 

(4) Megszűnik a közterület-
használati hozzájárulás hatálya akkor 
is, ha a jogosult bejelenti az 
önkormányzatnak, hogy a közterület 
használatával felhagy, és a 
hozzájárulást felek erre tekintettel 
közös megegyezéssel megszüntetik.” 

10. § 
(4) Megszűnik a közterület-használati 
hozzájárulás hatálya, ha a jogosult a 
közterület-használat megszüntetése 
előtt legalább 2 nappal bejelenti az 
Önkormányzatnak, hogy a közterület 
használatával felhagy, és a 
hozzájárulást felek erre tekintettel 
közös megegyezéssel megszüntetik. 
Utólagos bejelentés esetén a hatály a 
bejelentést követő napon szűnik meg. 
Amennyiben a közterület-használat 
már lezárult a bejelentéskor, akkor a 
megállapodás visszavonására nincs 
lehetőség, kivéve ha a használó hitelt 
érdemlően bizonyítani tudja, hogy a 
közterületet nem vette igénybe. 

 
Több esetben előfordult a 
gyakorlatban, hogy utólag 
jelentették be az ügyfelek, 
hogy felhagytak a közterület-
használattal.  

 10. § 
(8) A közterület-használati 
hozzájárulást fel kell mondani, akinek 
hatvan napot meghaladó közterület-
használati díjtartozása van, és azt 
írásbeli felszólítás ellenére nyolc 
napon belül nem fizeti meg. 
 

 
A nagy összegű tartozásokra 
tekintettel javasoljuk betenni. 
 

15. § (1) m)  
Nem kell közterület-használati díjat 
fizetni: 
m) kulturális  tevékenységet 
reklámozó szórólaposztás után 

15. § (1) m) 
Nem kell közterület-használati díjat 
fizetni: 
m) szórólaposztás után 

 
Tekintettel arra, hogy a 
szórólaposztás tényleges 
közterület-használattal nem jár 
(kézből-kézbe történik) és a 
Rendelet III. számú 
mellékletének Övezeti 
kategóriák díjtáblázatában 
nincs rá díjszabás javasoljuk, 
hogy szórólaposztás után 
egyáltalán ne kelljen díjat 
fizetni. 

 16. § 
(7)Vendéglátó teraszok esetében a 
közterület-használati díj városképi, 
zöldfelület fejlesztési szempontok 
figyelembevételével kérelemre 20 %-
kal csökkenthető, amennyiben a 
közterület-használat dobogón vagy fix 
rögzítésű virágládák között valósul 
meg. A díjcsökkentésről a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság dönt. A 
díjcsökkentés csak abban az esetben 
lehetséges, ha a kérelmezőnek az 
önkormányzattal szemben semmiféle 
lejárt tartozása nincs. 

 
Javasoljuk a vendéglátó-
teraszokkal kapcsolatos 
díjcsökkentést, mert így az 
ügyfelek ösztönözve lesznek 
arra, hogy a teraszuk 
megfelelő, biztonságos legyen 
és az utca színvonalát növelje.  
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17. § 

(2)A rendelet 13. § (3) bekezdése 
alapján megállapított összeget a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottság 
méltányosságból legfeljebb 50 %-os 
mértékben csökkentheti, valamint az 
így fennmaradó tartozás részletekben 
történő megfizetésének 
engedélyezéséről dönthet, 
amennyiben a kötelezettnek nincs az 
önkormányzat felé fennálló egyéb 
lejárt tartozása és tárgyévben a 13. § 
(3) bekezdése szerinti összeg csak 
egyszer került megállapításra.” 
 
 

17. § 
(2) Amennyiben a kötelezettnek nincs 
az önkormányzat felé fennálló egyéb 
lejárt tartozása és tárgyévben a 13. § 
(3) bekezdése szerinti összeg csak 
egyszer került megállapításra, a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság 
méltányosságból: 
  a) a 13. § (3) bekezdés alapján 
megállapított összeget legfeljebb 50%-
os mértékben csökkentheti és a 
csökkentett összeg 6 havi 
részletfizetésének engedélyezéséről 
dönthet 
  b) a 13. § (3) bekezdés alapján 
megállapított összeg 6 havi 
részletfizetésének engedélyezéséről 
dönthet. 
 

 
Veres László képviselő úr 
kérése volt, hogy amennyiben 
a Bizottság nem csökkenti 
felére az emelt összegű díjat, 
akkor is legyen lehetőség 
részletfizetésre, mert a 
jelenlegi rendeletben ez nem 
szerepel. 
 

 3. számú melléklet 4. pont  
 

sportesemény, sportrendezvény  
 

(I. övezet: 750,-Ft/m2/nap,  
II. övezet: 500,-Ft/m2/nap,  
III. övezet: 350,-Ft/m2/nap) 

 
A jelenlegi rendeletben nincs 
erre vonatkozó szabályozás.  

 3. számú melléklet 7. pont  
 

-üzemképtelen jármű tárolása 
parkolási övezetben 

 
I.övezet: 14.000,-Ft/m2/hó,  
II. övezet: 11.000,-Ft/m2/hó, 
III. övezet: 9.000,-Ft/m2/hó 
 
-üzemképtelen jármű tárolása nem 
parkolási övezetben 

 
I.övezet: 11.000,-Ft/m2/hó,  
II. övezet: 9.000,-Ft/m2/hó, 
III. övezet: 7.000,-Ft/m2/hó 

 
A jelenlegi rendeletben nincs 
ilyen részletes díjtétel 
meghatározva. 

 


