
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

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

az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint az 
„Újbuda” név és városrészek nevének felvételéről és használatról szóló 13/2015. (III. 

25.) XI.ÖK rendelet módosításáról 
 
 
Korábbi rendelkezések: 
  

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete az   
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében     
meghatározott eredeti jogalkotói   
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)      
bekezdés i) pontjában meghatározott    
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
AZ „ÚJBUDA” NÉV ÉS A 

VÁROSRÉSZEK NEVÉNEK 
FELVÉTELE ÉS HASZNÁLATA 

  

1. § Az Önkormányzat és a városrészek       
jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint    
az „Újbuda” név és városrészek nevének      
felvételéről és használatról szóló 13/2015.     
(III. 25.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban:      
Rendelet) III. fejezetének címe helyébe a      
következő cím lép: 
  

  
„AZ „ÚJBUDA” NÉV ÉS A 

VÁROSRÉSZEK NEVÉNEK 
FELVÉTELE ÉS HASZNÁLATA, 
TOVÁBBÁ AZ ÚJBUDA LOGÓ 
HASZNÁLATÁNAK RENDJE” 

  



 

  
  

  
21. § A 15-20. §-ban foglaltakat      

megfelelően alkalmazni kell az Újbuda     
hivatalos városrészei nevének felvételére és     
használatára is. 

  

2. § A Rendelet 21. §-a helyébe a        
következő rendelkezés lép: 

  
„21. § A 15-20. §-ban foglaltakat      

megfelelően alkalmazni kell az Újbuda     
hivatalos városrészei nevének felvételére    
és használatára, valamint a 4. melléklet      
szerinti „Újbuda” logó használatára is.” 

 3. § A Rendelet 4. mellékletként      
kiegészül a melléklettel.  

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

  
dr. Hoffmann Tamás                                 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

 polgármester                                                               jegyző 
 
  



 

 
Indokolás 

  
az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint az 

„Újbuda” név és a városrészek nevének felvételéről és használatáról szóló 
13/2015. (III. 25.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló rendelethez 

  
Az 1-3. §-hoz 

  
Mivel az Újbuda logó egyre népszerűbb a külsős szervezetek körében is, praktikus ugyanazon             
szabályozási körbe bevonni az engedélyezési eljárást, mint az Újbuda név használata, ezért            
vált szükségessé a rendelet módosítása.  

  
A 4. §-hoz 

  
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

  
  
 
 
  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az        
Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint az         
„Újbuda” név és a városrészek nevének felvételéről és használatáról szóló 13/2015. (III.            
25.) XI.ÖK rendelet / 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 rendelet módosításnak nincs társadalmi és gazdasági        
hatása.  

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai  
  

A rendelet módosításának nincs költségvetési hatása.  

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  

A rendelet módosításnak környezeti és egészségügyi      
következményei nincsenek.  

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  

A rendeletmódosítás minimális adminisztrációs munka     
emelkedésével jár, mely a jelenlegi szervezeti létszámmal       
megoldható.  

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

A rendelet módosításra amennyiben nem kerül sor, úgy az         
Önkormányzat Vagyonrendeletének megfelelően kerülnek a     
kérelmek elbírálásra, ott a részletek nincsenek szabályozva.  

 



 

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

A rendelet alkalmazásához többlet személyi, szervezeti, tárgyi       
és pénzügyi feltételek nem szükségesek.  

7. Egyéb információ 
  
  
  
  
  
  

 - 

  
  
 

 
 
 
 
 
 


