
 

Minősített szótöbbség 

 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
.../2019. (... ...) önkormányzati rendelete 

 
az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a 

várakozás díjáról szóló 26/2010./IX.21./ XI.ÖK rendelet módosításáról 

  
    Korábbi rendelkezések: 
 
  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     

Önkormányzata Képviselő-testülete az   
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében     
meghatározott eredeti jogalkotói   
hatáskörében és a Budapest Főváros     
Közgyűlésének a Budapest főváros    
közigazgatási területén a járművel    
várakozás rendjének egységes   
kialakításáról, a várakozás díjáról és az      
üzemképtelen járművek tárolásának   
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.)     
Főv. Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdésében       
kapott felhatalmazás alapján, a közúti     
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8.       
§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott      
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 

    
1. § Az Újbuda közterületein a járművel       

várakozás rendjének egységes   
kialakításáról és a várakozás díjáról szóló      
26/2010./IX.21./ XI.ÖK rendelet 5. §-a     
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

5. § A várakozási övezet területén - a 6.         
§-ban meghatározott kivételekkel -    
kizárólag az alábbi esetekben lehet     
várakozni: 
a) jelen rendeletben meghatározott    
várakozási díj megfizetése ellenében, 
b) lakossági várakozási hozzájárulással, 
c) gazdálkodói várakozási hozzájárulás    
alapján a várakozási díj megfizetésével, 

 „5. § A várakozási övezet területén – a        
6. §-ban meghatározott kivételekkel –     
kizárólag az alábbi esetekben lehet     
várakozni: 
a) jelen rendeletben meghatározott    
várakozási díj megfizetése ellenében, 
b) lakossági várakozási hozzájárulással, 
c) gazdálkodói várakozási hozzájárulás    
alapján a várakozási díj megfizetésével, 



 

d) egészségügyi várakozási   
hozzájárulással, 
e) az Újbuda Közterület-felügyelet    
részére kiállított várakozási   
hozzájárulással. 

d) egészségügyi várakozási   
hozzájárulással, 
e) az Újbuda Közterület-felügyelet    
részére kiállított várakozási   
hozzájárulással, 
f) a Fővárosi Katasztrófavédelmi    
Igazgatóság Dél-Budai  
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége  
részére kiállított várakozási   
hozzájárulással vagy 
f) a XI. kerületi Rendőrkapitányság     
részére kiállított várakozási   
hozzájárulással.” 

 

  2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő        
napon lép hatályba. 

 
 
 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás                               Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
polgármester                                                             jegyző 
 
  



 

 
I n d o k o l ás 

 
az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a 

várakozás díjáról szóló 26/2010./IX. 21. XI.ÖK rendelet módosításához 
  
  

Az 1. §-hoz 
  

A módosítás alapján a kerületi Rendőrkapitányság és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi          
Kirendeltség tulajdonában álló, megkülönböztető jelzéssel el nem látott gépjárművek számára          
is kiadható a kedvezmények várakozási hozzájárulás. 
 
  

A 2. §-hoz 
  

Ez a szakasz a módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
 

 
 
 
  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az Újbuda         
közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás          
díjáról szóló 26/2010./IX. 21./ XI.ÖK rendeletének módosítása várható hatásai – a           
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások            
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

  
  

1. A rendeletalkotás várható    
társadalmi, gazdasági  
hatásai 
  
  
  
  

 Nem releváns 

2. A rendeletalkotás várható    
költségvetési hatásai 
  
  
  
  

 Nem releváns 

3. A rendeletalkotás várható    
környezeti és egészségügyi   
következményei 
  
  
  
  

 Nem releváns 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható hatásai 
  
  
  
  

 Nem releváns 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a jogalkotás   
elmaradásának várható  
következményei 

 Nem releváns 

6. A rendelet   
alkalmazásához szükséges  
személyi, szervezeti, tárgyi és    
pénzügyi feltételek 
  
  
  
  

 Nem releváns 

7. Egyéb információ 
  
  
  
  
  
  
  
  

 - 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 


