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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.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fővárosi Közgyűlés 2021. december 15-i ülésén a „Javaslat Együttműködési megállapodás 

megkötésére a mikromobilitási járművek kölcsönzési célú közterületi elhelyezésének egységes 

szemlélet szerinti szabályozására” tárgyú napirendi pont keretében az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

„1852/2021. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat 

 

A Fővárosi Közgyűlés egyetért a mikromobilitási eszközök használatának közterülethasználat 

tárgykörében történő, a Fővárosi Önkormányzat és az érintett kerületi önkormányzatok minél 

szélesebb köre között egyeztetett egységes elvekre épülő szabályozásával, és ennek 

kulcselemeként a mikromobilitási pontok kijelölésével létrejövő hálózat szükségességével. 

 

1853/2021. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat 

 

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja az 1852/2021. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat szerinti cél 

megvalósítása érdekében Fővárosi Önkormányzat és a kerületek közötti együttműködés 

alapjait és a kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök közterület használatára vonatkozó 

szabályozás alapvető elveit rögzítő, az előterjesztői kiegészítéssel módosított együttműködési 

megállapodás megkötését Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzattal, Budapest 

Főváros II. Kerületi Önkormányzattal, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzattal, BelvárosLipótváros Budapest V. Kerület Önkormányzatával, Budapest 

Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatával, Budapest Főváros VII. Kerület 

Erzsébetváros Önkormányzatával, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzattal, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával, Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával, Budapest Főváros XIII. Kerületi 

Önkormányzattal és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatával az 

előterjesztésnek az előterjesztői kiegészítéssel módosított melléklete szerinti tartalommal és 

felkéri a főpolgármestert annak a Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében való 

aláírására.  

 

1854/2021. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat 

 

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a megállapodásban félként még nem részes fővárosi kerületi 

önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak a megállapodáshoz.” 

 

Az együttműködési megállapodás tervezete – amely jelen előterjesztés melléklete – azokat a 

pontokat tartalmazza, amelyekben a résztvevők a mikromobilitási szolgáltatások 

szabályozásáról a Fővárosi és a többi érintett kerületi önkormányzat, valamint a BKK 

részvételével rendszeresen megtartásra kerülő szakmai workshop-on többségi állásfoglalással 

megállapodtak, és tartalmazza azokat a kompromisszumokat, amelyeket a Ferencvárosi 

Önkormányzat kért. 

 



 

Az együttműködési megállapodás lényegi elemei:  

1. a mikromobilitási eszközök kölcsönzési célú közterületi kihelyezésével összefüggő 

szabályrendszer összehangolása a kerületek és a Fővárosi Önkormányzat között, 

2. a felek közti koordináció keretrendszerének meghatározása.  

 

A két lényegi elem összefoglalóan oly módon valósul meg, hogy az együttműködési 

megállapodás rögzíti a mikromobilitási szolgáltatók részére biztosítandó közterület-használat 

szabályozásának és engedélyezésének alapelveit, valamint létrehozza a kezdetben havonta, 

később ennél ritkább periodicitással működő mikromobilitási munkacsoportot. 

 

A Fővárosi Önkormányzattal és a szomszédos kerületekkel történő összehangolt jogalkotás a 

Ferencvárosi Önkormányzat érdeke, az együttműködési megállapodáshoz való csatlakozás 

ezen érdek érvényesítésének fontos eszköze.  

 

A Fővárosi Közgyűlés által fenti határozattal elfogadott együttműködési megállapodást jelen 

előterjesztéshez mellékelem, egyben kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés 

megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.  

 

Budapest, 2022. február 9. 

 

 

        Baranyi Krisztina s.k. 

            polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

hogy jóváhagyja az 1852/2021. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat szerinti cél megvalósítása 

érdekében a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti együttműködés 

alapjait és a kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök közterület használatára vonatkozó 

szabályozás alapvető elveit rögzítő együttműködési megállapodás megkötését a …/2022. sz. 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a polgármestert annak Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata képviseletében történő aláírására. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


