
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 138/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. június 22-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:    Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 
 

Készítette:    Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:  Városgazdálkodási Bizottság, 2022. június 10. 
 
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.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a rendezi a 

közterület-használati hozzájárulás megadásának hatásköri szabályait, amelyet megoszt a 

polgármester és a Városgazdálkodási Bizottság között. 

A rendelet 4. § (21) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a Városgazdálkodási Bizottság 

ülése nem hívható össze a kérelem elbírálására vonatkozó határidőn belül, a polgármester a 

Városgazdálkodási Bizottság utólagos tájékoztatása mellett dönthet a rendeletben a 

Városgazdálkodási Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben. 

Mivel a fenti jogszabályi szöveg feltételes módot használ („dönthet”), ezért álláspontom szerint 

nem teljesen világos, hogy a polgármester mely esetekben élhet, és mikor nem élhet a 

hatáskörelvonás jogával, túl széles körben biztosít a rendelet részére mérlegelési lehetőséget. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy bizottsági hatáskör polgármester általi 

elvonására 2022. júniusáig nem került sor, ezért, mint a Városgazdálkodási Bizottság elnöke 

úgy gondolom, hogy a jogszabályi hatáskörelvonás lehetőségének a fenntartása a jövőben a 

jelenlegi formában indokolatlan, ezért annak módosítására teszek javaslatot. 

 

Budapest, 2022. június 08. 

 

 Szilágyi Zsolt 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 …./2022. (…..) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. június 22. 

 

 

Döntési javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 

a …./2022. 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 …./2022. (…..) 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 

……./2022. (….. …..) 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 rendelet 4. 

§ (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(21) Amennyiben a Városgazdálkodási Bizottság ülése nem hívható össze a kérelem 

elbírálására vonatkozó határidőn belül, a polgármester a Városgazdálkodási Bizottság 

utólagos tájékoztatása mellett dönthet a nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi 

rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák 

felvonulási területére vonatkozó – a 4. § (2) bekezdése alapján a Városgazdálkodási 

Bizottság hatáskörébe tartozó – kérelmek ügyében.” 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2022. …….. …... 

 

 

 

 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 4. §-a rendezi a közterület-

használati hozzájárulás megadásának hatásköri szabályait, amelyet megoszt a polgármester és 

a Városgazdálkodási Bizottság között. 

 

Ezen paragrafus huszonegyedik bekezdése kimondja, hogy amennyiben a Városgazdálkodási 

Bizottság ülése nem hívható össze a kérelem elbírálására vonatkozó határidőn belül, a 

polgármester a Városgazdálkodási Bizottság utólagos tájékoztatása mellett dönthet a 

rendeletben a Városgazdálkodási Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben.  

 

A rendelet túl széles körben biztosít lehetőséget a bizottsági hatáskör polgármester általi 

elvonására, ezért a hatáskörelvonás lehetőségének a fenntartása a hatályos formában 

indokolatlan.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § -hoz 

 

A rendelet 4. § (21) bekezdését módosítja akként, hogy a bizottsági hatáskör polgármester általi 

elvonására kizárólag a nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával 

járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek 

ügyében legyen jogszabályi lehetőség. 

 

2. §¬hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

  



3. sz. melléklet 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet módosításának társadalmi hatása nincs. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

Jelen rendelet-módosításnak gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

4. Egészségügyi következmények 

 

A rendelet-módosításban foglaltaknak egészségügyi következménye nincsen. 

 

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 hatásköri szabályok rendezése 

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. 

 

 

 


