
Minősített szótöbbség 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
  

.../2020. (... ...) önkormányzati rendelete 
  

egyes parkolás biztosítása tárgyú önkormányzati rendeletek 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. §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) 2. §-a helyébe a      
következő rendelkezés lép: 

2. § A rendelet hatálya 
a) a Budapest XI. kerület, Lágymányosi 

öböl és környezete kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet, 

b) a Budapest XI. kerület, Budaörsi út - 
Gazdagréti út - Rétköz utca - Háromszék 
utca - Sasadi út által határolt terület kerületi 
építési szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet, 

c) a Budapest XI. kerület, 
Ferencváros-Kelenföld vasútvonal - 
Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor 
utca - Galvani út - Duna folyam által 
határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

d) a Budapest XI. kerület, Galvani út - 
Andor utca - Solt utca - Kondorosi út - 

„2. § A rendelet hatálya 
a) a Budapest XI. kerület, Lágymányosi 
öböl és környezete kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet, 
b) a Budapest XI. kerület, Budaörsi út - 
Gazdagréti út - Rétköz utca - Háromszék 
utca - Sasadi út által határolt terület 
kerületi építési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet, 
c) a Budapest XI. kerület, 
Ferencváros-Kelenföld vasútvonal - 
Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - 
Andor utca - Galvani út - Duna folyam 
által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet, 
d) a Budapest XI. kerület, Galvani út - 



Sáfrány utca - vasútvonal - kerület határ - 
Duna folyam által határolt terület kerületi 
építési szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet, 

e) a Budapest XI. kerület,Budaörsi út - 
Kőérberki út - Repülőtéri út - Budaörs 
határa által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet, 

f) a Budapest XI. kerület, Gazdagréti út - 
Rétköz u. - Háromszék u. - Sasadi út - 
Budaörsi út - kerület határ által határolt 
terület által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet, 

g) a Budapest XI. kerület, Pázmány Péter 
sétány - Magyar tudósok körútja - Magyar 
Nobel-díjasok útja - (4082/2) hrsz.-ú 
közterület által határolt terület kerületi 
építési szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet és 

h) a Budapest XI. kerület, Budaörsi út - 
Budaörs határa - XII. kerület határa - 
Gazdagréti út-Rétköz utca - Gazdagréti út - 
Budaörsi út - M1/M7 autópálya bevezető 
szakasza által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

hatálya alá tartozó területre terjed ki. 

Andor utca - Solt utca - Kondorosi út - 
Sáfrány utca - vasútvonal - kerület határ - 
Duna folyam által határolt terület kerületi 
építési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet, 
e) a Budapest XI. kerület,Budaörsi út - 
Kőérberki út - Repülőtéri út - Budaörs 
határa által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet, 
f) a Budapest XI. kerület, Gazdagréti út - 
Rétköz u. - Háromszék u. - Sasadi út - 
Budaörsi út - kerület határ által határolt 
terület által határolt terület kerületi 
építési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet, 
g) a Budapest XI. kerület, Pázmány Péter 
sétány - Magyar tudósok körútja - 
Magyar Nobel-díjasok útja - (4082/2) 
hrsz.-ú közterület által határolt terület 
kerületi építési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet, 
h) a Budapest XI. kerület, Budaörsi út - 
Budaörs határa - XII. kerület határa - 
Gazdagréti út-Rétköz utca - Gazdagréti út 
- Budaörsi út - M1/M7 autópálya 
bevezető szakasza által határolt terület 
kerületi építési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet és 
i) a Budapest XI. kerület, Diószegi út – 
Daróczi utca – Bocskai út – Karolina 
út által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet 
hatálya alá tartozó területre terjed ki.” 

 2. § A járművek elhelyezésének helyi      
szabályairól, a parkolás biztosításának    
módjáról, a parkolóhely-építési   
kötelezettségről és annak megváltásáról    
szóló 35/2004./VI.22./ XI.ÖK rendelet 3. §      
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(2) bekezdése helyébe a következő     
rendelkezés lép: 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki 
a) a Budapest XI. kerület, Lágymányosi      

öböl és környezete kerületi építési     
szabályzatáról szóló önkormányzati   
rendelet, 

b) a Budapest XI. kerület, Budaörsi út -        
Gazdagréti út - Rétköz utca - Háromszék       
utca - Sasadi út által határolt terület kerületi        
építési szabályzatáról szóló önkormányzati    
rendelet, 

c) a Budapest XI. kerület,     
Ferencváros-Kelenföld vasútvonal -   
Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor          
utca - Galvani út - Duna folyam által        
határolt terület kerületi építési    
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

d) a Budapest XI. kerület, Galvani út -        
Andor utca - Solt utca - Kondorosi út -         
Sáfrány utca - vasútvonal - kerület határ -        
Duna folyam által határolt terület kerületi      
építési szabályzatáról szóló önkormányzati    
rendelet, 

e) a Budapest XI. kerület,Budaörsi út -       
Kőérberki út - Repülőtéri út - Budaörs       
határa által határolt terület kerületi építési      
szabályzatáról szóló önkormányzati   
rendelet, 

f) a Budapest XI. kerület, Gazdagréti út -        
Rétköz u. - Háromszék u. - Sasadi út -         
Budaörsi út - kerület határ által határolt       
terület által határolt terület kerületi építési      
szabályzatáról szóló önkormányzati   
rendelet, 

g) a Budapest XI. kerület, Pázmány Péter       
sétány - Magyar tudósok körútja - Magyar       
Nobel-díjasok útja - (4082/2) hrsz.-ú     
közterület által határolt terület kerületi     
építési szabályzatáról szóló önkormányzati    

„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki 
a) a Budapest XI. kerület, Lágymányosi      
öböl és környezete kerületi építési     
szabályzatáról szóló önkormányzati   
rendelet, 
b) a Budapest XI. kerület, Budaörsi út -        
Gazdagréti út - Rétköz utca - Háromszék       
utca - Sasadi út által határolt terület       
kerületi építési szabályzatáról szóló    
önkormányzati rendelet, 
c) a Budapest XI. kerület,     
Ferencváros-Kelenföld vasútvonal -   
Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út -         
Andor utca - Galvani út - Duna folyam        
által határolt terület kerületi építési     
szabályzatáról szóló önkormányzati   
rendelet 
d) a Budapest XI. kerület, Galvani út -        
Andor utca - Solt utca - Kondorosi út -         
Sáfrány utca - vasútvonal - kerület határ -        
Duna folyam által határolt terület kerületi      
építési szabályzatáról szóló   
önkormányzati rendelet, 
e) a Budapest XI. kerület,Budaörsi út -       
Kőérberki út - Repülőtéri út - Budaörs       
határa által határolt terület kerületi építési      
szabályzatáról szóló önkormányzati   
rendelet, 
f) a Budapest XI. kerület, Gazdagréti út -        
Rétköz u. - Háromszék u. - Sasadi út -         
Budaörsi út - kerület határ által határolt       
terület által határolt terület kerületi     
építési szabályzatáról szóló   
önkormányzati rendelet, 
g) a Budapest XI. kerület, Pázmány Péter       
sétány - Magyar tudósok körútja -      
Magyar Nobel-díjasok útja - (4082/2)     
hrsz.-ú közterület által határolt terület     



rendelet és 
h) a Budapest XI. kerület, Budaörsi út -        

Budaörs határa - XII. kerület határa -       
Gazdagréti út - Rétköz utca - Gazdagréti út -         
Budaörsi út - M1/M7 autópálya bevezető      
szakasza által határolt terület kerületi építési      
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
hatálya alá tartozó területre. 
 
 
 
 
 
 

kerületi építési szabályzatáról szóló    
önkormányzati rendelet, 
h) a Budapest XI. kerület, Budaörsi út -        
Budaörs határa - XII. kerület határa -       
Gazdagréti út - Rétköz utca - Gazdagréti       
út - Budaörsi út - M1/M7 autópálya       
bevezető szakasza által határolt terület     
kerületi építési szabályzatáról szóló    
önkormányzati rendelet és 
i) a Budapest XI. kerület, Diószegi út –         
Daróczi utca – Bocskai út – Karolina       
út által határolt terület kerületi építési      
szabályzatáról szóló önkormányzati   
rendelet 
hatálya alá tartozó területre.” 

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

 
 
 
 dr. László Imre                                                            Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
  polgármester                                                                                 jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Indokolás  

az egyes parkolás biztosítása tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelethez  
 

Az 1. §-hoz 
 
 

A rendelkezés 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) hatályát kiegészíti a Budapest XI. kerület, Diószegi út – Daróczi utca – Bocskai út –                
Karolina út által határolt területtel.  
 

A 2. §-hoz  
 
A rendelkezés törli a járművek elhelyezésének helyi szabályairól, a parkolás biztosításának módjáról,            
a parkolóhely-építési kötelezettségről és annak megváltásáról szóló 35/2004./VI.22./ XI.ÖK számú          
rendelet területi hatályából a Budapest XI. kerület, Diószegi út – Daróczi utca – Bocskai út –                
Karolina út által határolt területtel. 
 

A 3. §-hoz  
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
 
 
 
  



EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest         
XI. kerület Diószegi út – Daróczi utca – Bocskai út – Karolina út által határolt terület                
kerületi építési szabályzatáról szóló …………………. rendelete 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 megalkotásának kimutatható társadalmi, gazdasági      
hatása nincs. 
 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

A rendelet megalkotásának kimutatható költségvetési hatása       
nincs. 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

A rendelet megalkotásának kimutatható környezeti és       
egészségügyi következményei nincsenek. 
 
 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

 A rendelet adminisztratív teher változást nem eredményez. 



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

Az építési szabályzatról szóló rendelet megalkotása       
szükségessé teszik az adott területegység kivételét a járművek        
elhelyezésének helyi szabályairól, a parkolás biztosításának      
módjáról, a parkolóhely-építési kötelezettségről és annak      
megváltásáról szóló 35/2004./VI.22./ XI.ÖK számú rendelet területi       
hatályából, továbbá beillesztését a a parkolóhely-létesítési      
kötelezettségről és a parkolóhely-megváltás eljárási szabályairól      
szóló 7/2018. (IV. 24.) XI.ÖK rendelet területi hatálya alá. 

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

A rendelet elfogadása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és         
pénzügyi feltétel biztosítását nem igényli. 

7. Egyéb információ  - 

 


