Minősített szótöbbség
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018. (… …) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet
módosításáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet
(a továbbiakban: Rendelet)
a)6. § (2) bekezdésében,
b)10. §-ában,
c)4. melléklete fejlécében és
d)4. melléklete Megjegyzés részének 2. pontjában
a „Városüzemeltetési Osztály” szövegrész helyébe a „Közlekedési Osztály” szöveg lép.
(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdésében a „Városüzemeltetési Osztályán” szövegrész helyébe
a „Közlekedési Osztályán” szöveg lép.
(3) 
A Rendelet 20. § (4) bekezdésében a „Városüzemeltetési Osztállyal” szövegrész
helyébe a „Közlekedési Osztállyal” szöveg lép.
2. § A Rendelet 1. mellékletének II. oszlopában a „Bukarest tér” szövegrész helyébe a
„Bukarest utca” szöveg lép.
3. § 
(1) A Rendelet 2. mellékletének F/3 pontjában a „gépjármű parkoló saját használatra
fizetőövezeten kívül magánszemély részére” szövegrész helyébe a „gépjármű parkoló saját
használatra díjszedés alá nem vont várakozási övezetben magánszemély részére” szöveg lép.”
(2) A Rendelet 2. mellékletének F/4 pontjában a „gépjármű parkoló saját használatra
fizetőövezeten kívül” szövegrész helyébe a „gépjármű parkoló saját használatra díjszedés alá
nem vont várakozási övezetben” szöveg lép.”
4. §
A Rendelet 4. melléklete helyébe a Melléklet lép.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §
Hatályát veszti a Rendelet 3. mellékletében a „Szerémi út 61-67.” szövegrész.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Indokolás
a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet
módosításához
Az 1. §-hoz
A Városgazdálkodási Igazgatóság által ellátandó feladatcsoportok közül a közterületek
használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendeletből (a továbbiakban:
Közterület rendelet) eredő feladatok ellátása a Városüzemeltetési Osztály feladatai közül a
Közlekedési Osztály feladatai közé került át. Ez a változás a Közterület rendelet teljes
szövegében és annak mellékleteiben átvezetésre kerül, a „Városüzemeltetési Osztály” helyébe
a „Közlekedési Osztály” lép.
A 2. §-hoz
A Közterület rendelet 1. melléklet II. oszlopában a „Bukarest tér” szófordulat „Bukarest utca”
szófordulatra módosul, tekintettel arra, hogy a jelenleg hivatalos ingatlan-nyilvántartási
térkép alapján ez a pontos helymeghatározás.
A 3. §-hoz
A Közterület rendelet 2. - a közterület-használati díjak mértéke tevékenységenként és övezeti
kategóriánként - melléklet F/3 és F/4 pontjában a „gépjármű parkoló saját használatra
fizetőövezeten kívül” meghatározás helyett „gépjármű parkoló saját használatra díjszedés alá
nem vont várakozási övezetben” szófordulat kerül alkalmazásra. Ezáltal parkolásra vonatkozó
közterület-használati engedély adható ki várakozási övezetbe nem vont területekre és azon
várakozási övezetekben, ahol a Parkolási rendelet alapján még nincs díjszedés.
A 4. §-hoz
A Közterület rendelet 4. – kérelem a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
tulajdonában lévő közterület használatához című – mellékletét képező formanyomtatványon a
feladatot ellátó osztály megjelölése átvezetésre kerül, másrészt azon formai változtatás
történik, tartalmi változtatás nem.
Az 5. §-hoz
Ez a § rendelkezik a módosító rendelet hatálybalépéséről.
A 6. §-hoz
A Közterület rendelet 3. mellékletéből, amely az ideiglenes árusításra alkalmas közterületeket
jelöli meg, a Szerémi út 61-67. cím törlésre kerül, mert a tulajdoni lap alapján a Budapest XI.
kerület, Szerémi út (3996) hrsz.-ú közterület a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van.

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK rendelet módosításának várható
hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1. A rendeletalkotás Nincsenek ilyen hatásai.
várható
társadalmi,
gazdasági hatásai

2. A rendeletalkotás A rendelet alkalmazásának nincsen költségvetési hatása.
várható
költségvetési
hatásai

3. A rendeletalkotás A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi követvárható környezeti és kezményei nincsenek.
egészségügyi
következményei

4. A rendeletalkotás A rendelet módosításának
adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.
befolyásoló
várható
hatásai

adminisztratív

terheket

5.
A
rendelet A rendelet módosítását a ténybeli megfelelés teszi
megalkotásának
szükségessé.
szükségessége,
a
jogalkotás
elmaradásának várható
következményei

6.
A
rendelet A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,
alkalmazásához
tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
szükséges
személyi,
szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
7. Egyéb információ

-

