
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

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

 a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-létesítési kötelezettségről és a 
parkolóhely-megváltás eljárási szabályairól szóló 7/2018. (IV. 24.) XI.ÖK rendelet 

módosításáról 
 

     Korábbi rendelkezések: 
 
  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     

Önkormányzata Képviselő-testülete az   
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében     
meghatározott eredeti jogalkotói   
hatáskörében, a Magyarország helyi    
önkormányzatairól szóló 2011. évi    
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.       
pontjában meghatározott feladatkörében   
eljárva a következőket rendeli el: 
 

  1. § (1) A parkolás biztosításának      
módjáról, a parkolóhely-létesítési   
kötelezettségről és a   
parkolóhely-megváltás eljárási szabályairól   
szóló 7/2018. (IV. 24.) XI.ÖK rendelet (a       
továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése      
a) pontja helyébe a következő     
rendelkezések lépnek: 

  (Ha az előírt számú parkolóhelynek a      
(2) bekezdésben meghatározottak   
szerinti biztosítására részben vagy    
egészben nincs lehetőség, úgy a     
személygépjármű elhelyezési  
kötelezettség a (3) bekezdésben    
meghatározott feltételek valamelyikének   
fennállása esetén az alábbiak szerint     
teljesíthető:) 
 



 

a) az érdekelt a XI. kerület közigazgatási       
területén a tervezett beruházás    
helyszínétől - a közterületi telekhatártól -      
légvonalban mért legfeljebb 500 méteren     
belül az előírt számú parkolóhelyet, a      
tervezett építkezéssel egyidejűleg más,    
nem közterületi ingatlanon végleges    
jelleggel biztosítja, 
 

 „a) az érdekelt a XI. kerület      
közigazgatási területén a tervezett    
beruházás helyszínétől – a közterületi     
telekhatártól – légvonalban mért    
legfeljebb 500 méteren belül az előírt      
számú újonnan létesítendő   
parkolóhelyet a tervezett építkezéssel    
egyidejűleg másik, nem közterületi    
ingatlanon biztosítja, melyet tulajdoni    
lap másolatával vagy legalább 10 év      
határozott idejű bérleti szerződés    
bemutatásával köteles igazolni, vagy” 

   
(2) A Rendelet 3. §-a következő (5)       
bekezdéssel egészül ki:  
 

„A (4) bekezdés a) pontja szerinti      
bérleti szerződés meghatározott   
időtartamon belüli megszűnése   
esetén az érdekelt köteles az 4.      
§-ban meghatározott díjat az    
Önkormányzat számára  
megfizetni.” 

 

  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 

 
 a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-létesítési kötelezettségről és a 
parkolóhely-megváltás eljárási szabályairól szóló 7/2018. (IV. 24.) XI.ÖK rendelet 

módosításáról szóló rendelethez  
 
 

Az 1. §-hoz 
  

A parkolóhely biztosítását szolgáló szerződés véglegességét írta elő a rendelet, amely           
fogalom jogi szempontból nem értelmezhető, így annak egyértelműsítése szükséges. 

  
A 2. §-hoz 

  
Ez a szakasz a módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 
 
 
  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás         
biztosításának módjáról, a parkolóhely-létesítési kötelezettségről és a       
parkolóhely-megváltás eljárási szabályairól szóló 7/2018. (IV. 24.) XI. ÖK rendelete /           
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 
  
  
  
  

A többlet parkolóhely igények biztosításának pontosabb      
szabályozása elősegíti az esetlegesen felmerülő parkolási      
problémák megelőzését. 

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 
  
  
  
  
  
  
  
  

 - 

  
  
 

 
 
 
 
 
 


