
2022. 10. 03. napján tartott társadalmi, egyeztető fórumon elhangzott problémák táblázatban

Problématérkép (Közterület használatáról szóló, és a közösségellenes rendeletek 

figyelembevételével) Gyakoriság Hatások Megoldási javaslatok

1. asztal 1 Úttisztító gépeknek legyen menetrendje (mellállni, tilos ebben az időpontban) 1 3 KRESZ táblák kihelyezése, megállni tilos -tól -ig

2 Polgári bejelentési lehetőség a fot.hu-n 1 1 interaktív felület legyen

3 Ahol nincs 2 sáv, ott várakozni tilos 1 3

Egyik oldalon megállni tilos tábla kihelyezése, ahol ez 

nem megoldható utca egyirányúsítása

4 Fizető parkolás NE legyen 1 1 kamerák kihelyezése

5

Közterületen kertészeti tevékenység, létesítmény - ha közlekedést nem akadályozzat - díjmentes 

legyenú 1 1

6 Az utca közterület, más háza elé is lehet parkolni. 5 4 Ha megengedi csak abban az esetben lehet odaállni

7 Dallamkült és hangszóró (reklám) tilalma 1 3

8

Őstermelői igazolvánnyal rendelkező fóti lakosok 5 nm-ig a közterület használati díj megfizetése alól 

mentesülnek: ez veresenyelőnt biztosít az állandó boltokokkal szemben akik többféle adót fizetnek 1 1

Fót tele van utcai árusokkal, akik más terület 

használatot nem fizetnek, bejelentési köztelezettség, 

vagy árulhatnak a piac területén

9 Ha bérel parkolót jelölnei kell-e hogy ki állhat oda? 4 2 rendszám felfestés

10

Közút (járda) építeséfel, javításával fenntartásával kapcsolatban a közőt területének használatához 

nem kell közterület használati engedély: de ha X napon túli a használat akkor legyen engedély köteles, 

probléma az ellenőrzés

11 Járdán történő parkolás megszüntetése 2 3 korlátok kihelyezése a járda mellett

12 Közterületi alkohol fogyasztás tiltása 3 4

13 Közterületi kukák, várágágyások kihelyezését szabályozni kell. 1 1

14

Közterületbe nyúló védőtető, előtető, lépcső, rámpa reklámhordozó elhelyezésének 

engedélyeztetését egyedi elbírálás szerint kellene megadni.

15 Parkolóhely bérlésért minden vállalkozás fizessen díjat 2 1

kis boltok ha fizetnek parkoáso területet, jelölje 

engedélyezési számmal, hogy a terület felügyelők 

ellenőrizni tudják

16 kis boltok előtt a parkolók biztosítva legyenek 4 4

17 közterületen kihelyezett dohányzó helyek 2 1

18 gépjárművek közterületen történő tárolását szabályozni kell 3 2

vállalkozások ellenrőzése a közterüelent lévő 

járművek szerinti elszámoltatása

2. asztal 19 járdán parkolnak autóval 4 3

20 illegális és legális autószerelők előtt tárolt autók 3 3

21 kövek,oszlopok kihelyezése 2 1

22 "ős" termelők 3 3

23 közterek rendszeres ellenőrzése 4 4

közterület felügyelők külön járőrözzenek, más 

munkaidő beosztás javaslata

24 üzletek szemetelése (felelősség) 3 2

25 utak/járdák minősége funkciója 4 3

26 kamion parkol otthon 2 1

27 reklámfelületek engedély nélküli használata 2 4 büntetés

28 dohányzás, alkohol fogyasztás iskolák/ovodák környékén 4 5

alkohol fogyasztást dohányzást egyértelmú látható 

tiltó tábla

29 fák, bokrok gallyazása a gyalogosok védelmében 2 2



30 üzletnyitási engedély és gépjármű forgalom viszgálata 2 2

31 szabálytalanul parkoló autók 2 3

32 parlagűirtás közterületen 1 1 ellenőrzés

33 hulladéktípus alapján meghatározott bűntetés 2 2 hulladékudvar 

34 magán telek gondozás vs. Önkormányzati parkolás 1 1

3. asztal 35

Magán területi fakivágáshoz mindig kelljen engedély és mindig legyen pótlási kötelezettség 12 hón 

belül 6 7

36 Bármilyen háztarsái gép zaj korolátozása, nem tiltani csak korlátozni 7 5

37 bejelentett építkezés felmentés a zaj korláztozás alól 1 4

38 magánprogramot időtartammal bejelenteni 3 5

39 sokkal több erőforrást az ellenőrzésre betartatásra, bírságolásra 11 11

40 lakosok, tulajosk ház előtti járdát köteles rendben tartani 7 4

41 gazos köz-magán területek gaz szabályozása (30-40 cm) 4 3

42 Kommunikáció

4. asztal 43 Definíciók nem egyértelműek a rendeletekben 5 4

44 Közterületi árusításnál a másokakt zavarást szabályozni 2 2

45 hulladék fogalmi meghatározása 2 2

46 Szennyvíz kiöntése pontosítíás pl.: mi a folyékony hulladék 3 3

47 jármű mosás pontos meghatározása 3 4

48 állattartás csak az ebekkel foglalkoznik, macska probléma is fontos 2 5

49 közterület rongálás csak játszóterekre tér ki 6 4

50 hulladék szállítás nem pontos megfogalmazása kinek lehet engedélye 3 3


