
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

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

az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a 
várakozás díjáról szóló 

26/2010. (IX. 21.) XI.ÖK rendelet módosításáról 
 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere - a         
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi           
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testületnek 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 13. § (2) bekezdése helyébe a              
következő rendelkezés lép: 
 

„(2) A lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, az          
egészségügyi várakozási hozzájárulás, valamint az Újbuda Közterület-felügyelet, a        
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és       
a XI. kerületi Rendőrkapitányság várakozási hozzájárulása a kiadás napjától a kiadás évét            
követő év március 31-ig – 2020. évben május 31-ig – érvényes.” 

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

 

 

 

dr. László Imre 
 polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 
  



 

Indokolás 
  

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 rendelet módosításáról  
szóló .../2020. (... …) önkormányzati rendeletéhez 

  
 

Az 1. §-hoz 
 

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által 2020. március 11. napján kihirdetett           
veszélyhelyzetre tekintettel, a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében, a        
jellemzően nagyszámú ügyfélforgalom jelentkezése miatt a Budapest Főváros XI. Kerület          
Újbudai Polgármesteri Hivatal Közlekedési Osztályán a személyes ügyfélfogadás        
megszüntetésre került. Mivel előző évben kiadott - és március 31-ig érvényes - lakossági             
várakozási hozzájárulások érvényességének meghosszabbítását az ügyfelek jelentős részben        
személyesen szokták intézni, az ügyintézés megkönnyítése érdekében indokolt a határidő          
2020. május 31-ig történő meghosszabbítása. 
Az alaprendelet 5. §-a alapján a várakozási hozzájárulásokra jogosultak körébe tartozik a            
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a        
XI. kerületi Rendőrkapitányság is, így azokat is indokolt felsorolni az érvényességi idő            
hatályát megadó paragrafusban. 
 

 
A 2. §-hoz 

Ez a szakasz a 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 rendelet 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 
  
  
  
  

Tekintettel arra, hogy a meglévő engedélyek      
meghosszabbításáról van szó, így azok gazdasági hatásai       
elhanyagolhatóak, míg társadalmi szempontból a     
koronavírus-járvány terjedését megakadályozó intézkedések    
kiemelten fontosak. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

 - 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

A koronavírus-járványra tekintettel megszüntetett személyes      
ügyfélfogadás következtében jelentősen csökken az emberek      
közötti személyes kontaktus, ami hozzájárul a vírus       
terjedésének megakadályozásához. 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

Az ügyfeleket az elektronikus ügyintézésre ösztönzi. 



 

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

A koronavírus-járványra tekintettel megszüntetett személyes      
ügyfélfogadás következtében jelentősen csökkenthető az     
emberek közötti személyes kontaktus, ami nélkülözhetetlen a       
vírus terjedésének megakadályozásához. A rendeletmódosítás     
elmaradása esetén - figyelemmel a 2020. március 31-ig        
hátralévő idő rövidségére - nem várható el az ügyfelektől az          
átállás a kizárólag elektronikus ügyintézésre. 

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

Szükséges az üzemeltetést ellátó vállalkozó értesítése a       
tekintetben, hogy a hozzájárulások meglétének ellenőrzését      
szolgáló rendszerben kerüljön rögzítésre a módosított      
érvényességi határidő. 

7. Egyéb információ - 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 


