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FERENCVÁROSI  KÖZTERÜLET-FELÜGYELET  

 
 
 

 
Tisztelt Bizottság! 
 
 
A Ráday utca, Tompa utca a kerület kulturális és gasztronómiai központja, amely színvonalas 
programjaival, szolgáltatásával egyre népszerűbb a külföldi és hazai turisták és a helybeliek 
körében egyaránt. A vendéglátó teraszok késő esti, éjszakai működése azonban hatással van a 
környék lakóinak nyugalmára, ezért különösen fontos, hogy a teraszok nyitva tartására 
vonatkozó szabályok érvényesülését a tavaszi, nyári időszakban folyamatosan ellenőrizzük, az 
azokat megszegőkkel szemben jogszerűen eljárjunk. 
 
A Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. 
(IV.26.) rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a vendéglátó teraszokon a kiszolgálást 23.30-kor, 
a vendéglátás üzleti körülményeit 24 órakor meg kell szüntetni. 
 
Az elmúlt években a rendelkezés betartását rendszeresen ellenőrizték 23.00 és 01.00 óra 
között, ez azonban nem gátolta meg az üzemeltetőt abban, hogy a teraszt ismét megnyissa. A 
környék lakóinak nyugalmát az eltávozó vendégek esetleges hangoskodása is zavarja, ezért 
álláspontom szerint hosszabb tartamú folyamatos ellenőrzésre van szükség. 
 
A tavaszi, nyári időszakban várható jelentős sportesemények (labdarúgó EB, olimpia) is 
szükségessé teszik a folyamatos ellenőrzést. 
 
Az ellenőrzésben szerepet kaphat a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysága, a Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet, a Polgárőrség, a legjobb megoldás kiválasztásához számba kell 
vennünk e szervezetek, hatáskörét, lehetőségeit. 
 
A rendőrség nem jogosult a közterület-használat ellenőrzésére, eljárhat azonban a közrendet, 
nyugalmat veszélyeztető magatartást tanúsítókkal szemben a vendéglátó egységben és a 
közterületen is. 
 
A közterület-felügyelet feladata, többek között, a közterületek jogszerű használatának, a 
közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, a 
felügyelő csak a közterületen folytathat ellenőrzést a hatáskörébe tartozó ügyekben. 
 
A rendőr és a közterület-felügyelő hivatalos személy, aki rendelkezik a feladatai ellátásához 
szükséges felhatalmazással a szabályszegések megakadályozására, megszűntetésére és 
szankcionálására egyaránt. 
 



 
 
 
A polgárőr önálló ellenőrzésre nem jogosult, az eljáró hivatalos személy mellett vehet részt az 
ellenőrzésben. 
 
Mindezek alapján a hatékony ellenőrzésre és eljárásra a rendőr-közterületfelügyelő járőrpár 
látszik a legalkalmasabbnak. 
 
A környéken lakók nyugalmát a késő esti, éjszakai órákban történtek zavarják leginkább, 
ezért az ellenőrzésre a 22-02 órák közötti időszakot javasolom, április 15-október 15 közötti 
időtartamban. 
 
A Ferencvárosi Közterület-felügyelet közterületi szolgálatot nyári időszakban 8-16 óra között, 
valamint 14-22 óra között lát el, ezért az éjszakai ellenőrzés csak rendkívüli munkavégzés 
keretében látható el. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
közterület-felügyeletre is érvényes rendelkezései a rendkívüli munkavégzést az alábbiak 
szerint szabályozzák. 
 
A 96. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselő rendkívüli esetben a beosztás szerinti 
munkaidején felül is köteles munkát végezni. 
 
A 98. § (1) bekezdése szerint a rendkívüli munkát végző köztisztviselőt általános szabályként 
a rendkívüli munkavégzés idejével azonos, heti pihenőnapon végzett munka esetén kétszeres, 
munkaszüneti napon végzett munka esetén háromszoros mértékű szabadidő illeti meg. 
 
A 98. § (7) bekezdése szerint a szabadidőt a teljesítést követően legkésőbb 30 napon belül ki 
kell adni, ha nem lehetséges, az illetménynek a szabadidőre járó arányos összegével meg kell 
váltani. 
 
A közterület-felügyelet állományának többségét a kerékbilincs alkalmazása, a 
járműelszállítás, a térfigyelő szolgálat köti le, a rendkívüli munkavégzés szabadidejének 
kiadásával a szolgálatokat nem lehet kiállítani, a szabadidő nagy részét meg kell váltani. Az 
ehhez szükséges összeget a felügyelet költségvetése tartalmazza. 
 
A szabadidő megváltásához szükséges összeg számítása: 
 
1 órára jutó átlagkereset:  1051 Ft 
 
4 órára jutó átlagkereset:  4206 Ft 
 
183 ellenőrzési napra jutó:        769.661 Ft 
 
Heti pihenőnapra, 
munkaszüneti napra  
számított:                                      530.339 Ft 
 
                                                  ----------------------- 
Mindösszesen                              1.300.000 Ft 
  



 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjével 
folytatott egyeztetés szerint az ellenőrzésben szolgálatot teljesítő rendőr vesz részt, ez az 
önkormányzatnak költséget nem jelent. 
A Kapitány Úr tájékoztatása szerint a IX. kerületi Kapitányság felé kell benyújtani a kérést 
arra vonatkozólag, hogy a milyen időszakban, milyen időintervallumban, hány fő rendőr, 
milyen célból kér a Ferencvárosi Önkormányzat az ellenőrzésekhez, ezt a rendőrök 
munkaidején belül biztosítani fogja. 
 
Javaslom a T. Bizottságnak, hogy a Ráday utcai, Tompa utcai vendéglátó helyiségek 
közterület használati ellenőrzését a rendőr-közterületfelügyelő járőrpár végezze. 
 
Budapest, 2012-03-28 
 
 
 
                                                                               Rimovszki Tamás s.k. 
                                                                                      igazgató 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság kezdeményezi a 
Polgármester úrnál, hogy kérje fel a IX. Kerületi Rendőrkapitányságot a Ráday utcai, Tompa 
utcai vendéglátó helyek 2012. április 15. és október 15. közötti időszakban tartandó éjszakai 
ellenőrzésében történő részvételre. Egyben felkéri a Polgármester urat, gondoskodjon arról, 
hogy az ellenőrzés tapasztalatiról 2012. júniusi és októberi ülésén tájékoztassa a Bizottságot. 
 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határid ő: 2012. október 15. 
 


