
 

 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

      Iktató szám: 9/2021. 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. július 6-i ülésére 

Tárgy:  Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő:    dr. Mátyás Ferenc képviselő  
    Árva Péter képviselő 
    Takács Máriusz képviselő 
 
Készítette:  dr. Mátyás Ferenc képviselő 

Előzetesen tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
2021. 07. 05. 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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! 

Az elektromos rollerek használata egyre elterjedtebb Budapest területén. Gyakori panaszok 

érkeznek ugyanakkor a helyi lakosoktól, hogy ezen eszközök használata, főleg az 

elhelyezésükből eredő problémák sok kellemetlenséget okoznak. 

 

Az e-rollereket is integrálni kell a közlekedésbe, ezzel is elősegítve, hogy ne csak az eseti 

(jellemzően turisztikai célú) használat legyen jellemző, hanem a közösségi közlekedési 

rendszer integeráns részévé váljon. Ennek érdekében arra teszünk javaslatot, hogy az 

elektromos használatú közösségi eszközöket kizárólag az erre kijelölt kölcsönzési és tárolási 

állomásokon, támaszokon (mobilitási pontokon) lehessen elhelyezni, amelyért az elektromos 

használatú közösségi eszközöket üzemeltető közterület-használati díjat fog az 

önkormányzatnak fizetni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és alábbi 

javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

Budapest, 2021. 07. 02. 

dr. Mátyás Ferenc s.k.                     Árva Péter s.k.                              Takács Máriusz s.k. 

          képviselő                                    képviselő                                                 képviselő 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében 

tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2021. július 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 

a ……./2021. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 

3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2021. (….....) önkormányzati 

rendeletét. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

   Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért 
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Előterjesztés 1. sz. melléklete 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 

……./2021. (….. …..) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási 

hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el. 

 

1.§ 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati 

rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő 21. ponttal 

egészül ki: 

 

[Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni különösen az alábbi esetekben:]  

 

„21. e-roller, közösségi elektromos robogó, valamint minden egyéb közösségi 

használatú, maximum 3 kerekű elektromos jármű (a továbbiakban: elektromos 

használatú közösségi eszköz) kölcsönzési és tárolási állomásainak elhelyezéséhez, 

fennmaradásához.” 

 

2.§ 

 

A Rendelet a következő 15/A. alcímmel egészül ki: 

 

 

„15/A. Az elektromos használatú közösségi eszköz 

 

15/A.§ 

 

(1) Az elektromos használatú közösségi eszközök kizárólag az erre kijelölt 

kölcsönzési és tárolási állomásokon, támaszokon (a továbbiakban: mobilitási 

pontokon) helyezhetők el. A mobilitási pontok elhelyezéséhez, fennmaradásához az 

elektromos használatú közösségi eszköz üzemeltetőjének közterület-használati 

hozzájárulást kell beszereznie. 

(2) A mobilitási pontoktól eltérő helyen tárolt, elhagyott eszközök elszállítása az 

elektromos használatú közösségi eszköz üzemeltetőjének kötelezettsége. Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti 

Irodája az elhagyott elektromos használatú közösségi eszközt az üzemeltető 

költségére elszállíttathatja.” 
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3.§ 

 

A Rendelet 1. sz. melléklete a 1. sz. melléklet szerint módosul: 

 

 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet 2021. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. …….. …... 

 

 

 

 

 Baranyi Krisztina     Baloghné dr. Nagy Edit 

     polgármester         címzetes főjegyző 
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1. melléklet a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 1. számú 

mellékletében foglalt táblázat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA 

 

Sorsz. 
Közterület foglalás 

célja 
I. oszt. kiemelt II. oszt. minősített III. oszt. normál 

12. 

Elektromos használatú 

közösségi eszköz 

kölcsönzési és tárolási 

állomásai 

300 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap 100 Ft/m2/nap 
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Előterjesztés 2. sz. melléklete 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

 

Az elektromos rollerek használata egyre elterjedtebb Budapest területén. Gyakori panaszok 

érkeznek ugyanakkor a helyi lakosoktól, hogy ezen eszközök használata, főleg az 

elhelyezésükből eredő problémák sok kellemetlenséget okoznak. 

Az e-rollereket is integrálni kell a közlekedésbe, ezzel is elősegítve, hogy ne csak az eseti 

(jellemzően turisztikai célú) használat legyen jellemző, hanem a közösségi közlekedési 

rendszer integeráns részévé váljon. Ennek érdekében arra teszünk javaslatot, hogy az 

elektromos használatú közösségi eszközöket kizárólag az erre kijelölt kölcsönzési és tárolási 

állomásokon, támaszokon (mobilitási pontokon) lehessen elhelyezni, amelyért az elektromos 

használatú közösségi eszközöket üzemeltető közterület-használati díjat fog az 

önkormányzatnak fizetni. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar 

Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) 

IM rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az indokolást a Nemzeti 

Jogszabálytárban nem kell közzétenni. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-okhoz 

 

Az elektromos használatú eszközök elterjedésének okán, valamint a balesetveszély 

elhárítása, és a rendezett utcakép biztosítása érdekében szükséges az eszközöket 

tárolási és kölcsönzési pontokon összegyűjteni, illetve a közterület használatáért 

hozzájárulást a tulajdonostól beszerezni. 

 

2. §-hoz 

 

Az elektromos használatú közösségi eszközök közterület használatának szabályait 

tartalmazza, külön kitérve a nem erre kijelölt helyen tárolt, elhagyott eszközök 

kezelésére. 

 

3. §-hoz 

 

Az elektromos használatú közösségi eszközök kölcsönzési és tárolási állomásainak 

közterület használatáért fizetendő díjtételeket tartalmazza. 

 

4. §-hoz 

 

A módosító jogszabály hatálybalépéséről rendelkezik. 
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  Előterjesztés 3. sz. melléklete  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

…./2021. (….) önkormányzati rendelethez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet módosítás megalkotásától és alkalmazásától az elektromos használatú közösségi 

eszközök használatának rendezése miatt a ferencvárosi lakossága általános közérzetének, 

megelégedettségének javulása várható.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

Jelen rendelet-módosítás következtében az önkormányzati költségvetésbe bevétel 

realizálódik. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai pozitívak, 

elősegítik a közterületek rendjének fenntartását, illetve helyreállítását. 

 

4. Egészségügyi következmények 

 

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtásával hozzájárulunk az egészséges környezethez 

való jog érvényesüléséhez.  

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtása várhatóan nem fog jelentős munkateher-

növekedést eredményezni.  

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

 

A rendelet módosítás megalkotásának szükségességét a közterületek rendjéhez fűzött 

társadalmi igény indokolja  

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

A rendelet módosítás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 


