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       Iktató szám: 218/4/2013. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. január 23 -i ülésére 

 
Tárgy:  Módosító indítvány a 218/2013. számú előterjesztéshez 
 
Előterjesztő:    Martos Dániel, bizottsági elnök 
 
Készítette:    Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
 Madár Éva mb. irodavezető 
 Vida Zsuzsanna ügyintéző 
 Varga Nóra ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:  VVKB. 2014. január 23-i ülésén 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 x egyéb 

 
A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  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 módosításának I. fordulós 
tárgyalására készített 218/2013. számú előterjesztés alapján elfogadott rendelet-tervezetet a VVKB a 
2013. december 12-én megtartott ülésen megtárgyalta és az ott elhangzott észrevételek és javaslatok 
alapján az alábbi kiegészítő javaslatokat teszem. 

1. Tekintettel arra, hogy több alkalommal is előfordult, hogy olyan kérelmek érkeztek az 
Önkormányzathoz, melyek rövid időtartamra szóltak és a közterület –használati díj összege nem 
haladta meg az 1.000,-Ft-ot sem, de a rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében elő kellett terjeszteni 
a Bizottság ülésére, javaslom, hogy 4. § (2) bekezdés módosításra kerüljön az alábbiak szerint: 

 
4 §. (2)  
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg nem 
haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására 
irányuló kérelem, illetve a filmforgatási célú - kérelmek, továbbá 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. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati vezetés több fővárosi sportesemény kerületben történő 
megrendezéséről tárgyal javaslom, hogy a közterületen megrendezésre kerülő sportesemények, 
sport rendezvények után ne kelljen közterület használati díjat fizetni.  

Fentiek és a VVKB 351/2013. (XII.12.) számú határozata alapján javaslatot teszek a rendelet 3. 
számú melléklet Övezeti kategóriák díjtáblázata 4. pontjának második sora kiegészül az alábbi új 
pontokkal: 

A Rendelet 3. számú melléklete 4. pontja kiegészül: 
sportesemény, sportrendezvény  
I. övezet: Díjmentes  
II. övezet: Díjmentes  
III. övezet: Díjmentes 

 
3. A jelenlegi rendelet 17 § (2) bekezdése vonatkozásában az 50 %-os elengedés mellé részletfizetés 

jóváhagyását engedélyezi, amely túlzott engedményt biztosít a kötelezetteknek és nincs túl nagy 
visszatartó ereje, ha valaki jogosulatlanul közterületet foglal, ezért a részletfizetés törlését 
javasoljuk abban az esetben ha valaki 50 % -os díjcsökkentést kap.  
 

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, 
 b) a 13. § (3) bekezdés alapján megállapított teljes összeg 6 havi részletfizetésének 
engedélyezéséről dönthet.” 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosításokat megtárgyalni és azokat elfogadni 
szíveskedjen.  
 
Budapest, 2014. január 8. 
 
        Martos Dániel s.k.  
           izottsági elnök 

 
 


