
 
 

Iktató szám: 79/2/2021. 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. december 9-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 (egyfordulóban) 

 

Előterjesztő:   dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

    

Készítette  dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 

Előzetesen tárgyalja:       Városgazdálkodási Bizottság, 2021. december 8. 

 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X 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.  

 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2021. év folyamán számos lakossági jelzés érkezett hozzám több Ráday utcai 

vendéglátóegység hangos működésével kapcsolatban. A problémát az okozza, hogy a nyári 

időszakban nyitott nyílászárok mellett szolgáltatnak élőzenét az üzleten belülről, amely a helyi 

lakosság pihenéshez való jogát súlyosan sérti. Sok esetben előfordult, hogy egy énekes vagy az 

együttes dobosa a homlokzat síkjában helyezkedett el, és a műsorszám a teraszon helyet 

foglalókat is szórakoztatta, miközben a környéken lakók csak elszenvedték az adott koncertet. 

A helyzet kezelése érdekében a közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet olyan módon történő módosítására teszek javaslatot, hogy a vendéglátóhely 

teraszengedélyének megadásakor kerüljön kikötésre, hogy élőzene kizárólag zárt nyílászárók 

mellett szolgáltatható a vendéglátóegységben a terasz működésének ideje alatt. 

Úgy gondolom, hogy ezen döntési tervezet egyrészt biztosítja a helyi lakosság pihenéshez való 

jogát, másrészt a vendéglátóegységek működését sem lehetetleníti el, vagy nehezíti meg 

érdemben, mert nem az üzlethelyiségben történő minden zeneszolgáltatás feltételeit 

szigorítanánk, hanem kizárólag a jelenleg problémát okozó élőzene-szolgáltatásét. 

A fentiekre tekintettel kérem, hogy az alábbi módosítást a Tisztelt Képviselő-testület 

szíveskedjen elfogadni. 

 

Budapest, 2021. december 1. 

 

  dr. Mátyás Ferenc s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

 

  



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 napirend keretében 

tárgyalja és alkotja meg.. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2021. december 9. 

 

 

Döntési javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 

a …./2021. sz. előterjesztés 1. sz. 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. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester   

 Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért 

Határidő: 15 nap 

 

Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 

  2. indokolás 

  3. hatásvizsgálat  

  



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.) 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.) rendeletének 3. § -a a 

következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) A vendéglátó üzletek nem eseti kitelepülésekor a vendéglátóegység területén az 

élőzene szolgáltatása kizárólag zárt nyílászárók mellett történhet.” 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2021. …….. …... 

 

 

 

 Baranyi Krisztina     Baloghné dr. Nagy Edit 

     polgármester         címzetes főjegyző 

 



 
2. sz. melléklet 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) rendeletének 3. §-a határozza meg a vendéglátó 

üzletek kitelepüléseivel kapcsolatos korlátozásokat.  

 

Ezen paragrafus egészülne ki egy új bekezdéssel, amely alapján a jövőben a vendéglátó üzletek 

nem eseti kitelepülésekor a vendéglátóegység területén az élőzene szolgáltatása kizárólag zárt 

nyílászárók mellett lenne lehetséges. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § -hoz 

 

A vendéglátó üzletek kitelepüléseivel kapcsolatos rendeleti korlátozások körét bővíti azzal, 

hogy a teraszok működése idejére az élőzene szolgáltatást kizárólag zárt nyílászárók mellett 

engedélyezi. 

 

2. §¬hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

  



3. sz. melléklet 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet módosítás megalkotásától és alkalmazásától a ferencvárosi lakossága általános 

közérzetének, megelégedettségének javulása várható.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

Jelen rendelet-módosításnak gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai pozitívak, 

elősegítik a helyi lakosság pihenéshez való jogának érvényesülését. 

 

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 nem fog munkateher-növekedést 

eredményezni.  

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

 

A rendelet módosítás megalkotásának szükségességét a közterületek rendjéhez fűzött 

társadalmi igény és a lakosság pihenéshez való jogának érvényre juttatása 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. 

 


