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Tárgy:  Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló  
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Előzetesen tárgyalja:  valamennyi bizottság  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet x  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített x többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 54. 

§ (1) bekezdése szerint a nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett 

önkormányzati rendelet bevezetőjében pontosan meg kell jelölni, hogy az önkormányzat 

milyen törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg rendeletét: 

„54. § (1) A nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető 

részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához 

szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító jogszabályi rendelkezést, 

amely alapján a rendeletet kiadják.” 

 

Amennyiben van olyan konkrét törvényi rendelkezés, amely a jogszabályalkotásra 

felhatalmazást ad, a jogalkotási felhatalmazás eleve származtatott. A felhatalmazó 

rendelkezés pontos megjelölése az önkormányzati rendelet bevezetőjében az önkormányzati 

rendeletalkotás fontos garanciája, ez alapján lehet eldönteni, hogy az önkormányzati rendelet 

igazodik-e a felhatalmazó jogszabály által elérendő célhoz, tárgyhoz és keretekhez. Emellett a 

végrehajtási jelleggel megalkotott önkormányzati rendelet esetében a felhatalmazó jogszabály 

megjelölése érvényességi kellék is, mert az önkormányzat csak annak közbejöttével válik 

normaalkotóvá. 

 

A Jszr. 54. § (1) bekezdése értelmében tehát a felhatalmazást adó rendelkezést szükséges 

megjelölni a norma bevezető részében.  

 

A Jszr. 53. § és 55. § rendelkezései alapján az eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni 

tervezett helyi önkormányzati rendelet esetében az önkormányzat eredeti jogalkotói 

hatáskörét megállapító rendelkezésként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdését kell 

megjelölni. A bevezető részben a rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezés vagy az 

eredeti jogalkotói hatáskört megállapító rendelkezés után meg kell jelölni azt a feladatkört 

megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a jogszabályt kiadják. Önkormányzati 

rendelet bevezető részének a megszövegezésekor az önkormányzat feladatköreként az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról szóló 

törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését vagy más törvénynek a feladatkört 

megállapító rendelkezését kell feltüntetni. 

 

Figyelembe véve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 8. § 

(2) bekezdés b) pontját, megállapítható, hogy 2019. március 15-től az önkormányzati 

rendeletek bevezető része módosíthatóvá vált: 

„ 8. § (2) Nem lehet módosítani vagy – a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül 

- hatályon kívül helyezni (…) b)  - az önkormányzati rendelet kivételével – a rendelet bevezető 

részét.”  

 

Amennyiben a bevezető részt módosítja a Képviselő-testület, a hatályon kívül helyezett 

jogszabályokra hivatkozó feladatkör megjelöléseket is érdemes a jogszerűség érdekében 

megváltoztatni a rendeleteink bevezető részében, és helyette a hatályos jogszabályi környezet 

figyelembevételével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját, a helyi 

önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését vagy más 

törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését kell feltüntetni.  

 

 

 

 



 

A Jat. 3. §- a következőképp rendelkezik:  

Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 

szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 

alapján nem lehet ellentétes. 

 

A 2019. év tavaszi, európai parlamenti választások és az őszi, önkormányzati választások 

előkészítését és lebonyolítását követően, a Jat. 2011. január 1-i hatályba lépését követően 

megalkotott önkormányzati rendeleteink bevezető részeinek felülvizsgálatát befejezve, 

megállapítást nyert, hogy némely rendeletünk nem a megfelelő felhatalmazó rendelkezést 

tartalmazza, vagy felhatalmazó rendelkezés hiányában a rendelet megalkotása eredeti 

jogalkotói hatáskörbe tartozik. Előbbiek okán indokolt ezen rendeletek bevezető részeinek 

módosítása. Az is megállapítást nyert a felülvizsgálat során, hogy egyes rendeleteink esetében 

a megalkotásuk óta bekövetkezett jogszabályi környezetváltozás miatt, és az indokolatlanul 

párhuzamos vagy többszintű szabályozás elkerülése miatt indokolttá vált a hatályon kívül 

helyezés. 

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni és az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló  

önkormányzati rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2020. február 4. 

 

 

            dr. Dombóvári Csaba s.k. 

            jegyző 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló …../2020. 

(….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2020. február 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotja a  ……/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az 

egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló …../2020. ( ….) 

önkormányzati rendeletét. 

 

Határidő: 15 nap  

Felelős: Baranyi Krsiztina polgármester   

   dr. Dombóvári Csaba jegyző a kifüggesztésért 



előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. Módosító rendelkezések 

 

1.§ 

 

Budapest Főváros IX. kerület, Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. ker. BVM – METRÓ ÁRUHÁZ ÉS KÖRNYÉKE (Ecseri út – 3-as villamos 

vonala – Határ úti felüljáró – Határ út a Köteles utcáig – 38230/31, és 38230/34 hrsz-ú 

ingatlanok – Ferencvárosi rendező pályaudvar – Kiskalmár utca meghosszabbítása – Táblás 

köz által határolt terület) Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról szóló 

20/2012. (V.22.) rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 13.§ (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 8.§ (2) bekezdés szerinti véleményezési 

jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

 

2.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. 

(VI.12.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és 

szervei, köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat 

és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, továbbá a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 

bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

3.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 



szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

“Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében, 

236. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:” 

 

4.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Könyves 

Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér – Gyáli út által határolt terület Kerületi Szabályozási 

Tervéről és Építési Szabályzatáról szóló 42/2012. (XII.28.) rendelete bevezető része helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 13.§ (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 8.§ (2) bekezdés szerinti véleményezési 

jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

 

 

5.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló19/2013. (X.08.) önkormányzati 

rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:” 

 

6.§ 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni 

juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

 

 

 



7.§ 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 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:” 

 

8.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli 

és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 

bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 

bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében, továbbá a lakások és 

helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

év LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében a kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:” 

 

9.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. ker.  NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-

Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési 

Szabályzatáról szóló 27/2015. (X.20.) rendelete bevezető része helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 13.§ (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 

meghatározott, véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:” 

 

 

 

 



10.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 

37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – 

Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által 

határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII.05.) rendelete bevezető 

része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 13.§ (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 

meghatározott, véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:” 

 

11.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői 

út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 

25/2016. (XI.22.) rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 13.§ (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 

meghatározott, véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:” 

 

12.§ 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.28.) önkormányzati rendelete bevezető 

része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-

ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 



 

13.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 

körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete bevezető része 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”  

 

14. § 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 14/2017. (V.30.) önkormányzati 

rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 8. pontjában és a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

15.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. ker. UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 

38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési 

Szabályzatáról szóló 22/2017. (IX.13.) rendelete bevezető része helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 13.§ (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 

meghatározott, véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:” 

 

16.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – 



Mester utca – Haller utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról 

szóló 23/2017. (IX.13.) rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 13.§ (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 

meghatározott, véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:” 

 

17.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – 

Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz 

telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV 

Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 

34/2017. (XII.22.) rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 13.§ (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 

meghatározott, véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:” 

 

2. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

18. § 

 

Hatályát veszti: 

1. a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének az iparosított technológiával 

épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről szóló 

7/2002. (IV.26.) rendelete; 

2. a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az elektronikus ügyintézés 

szabályairól szóló1/2006. (I.19.) rendelete; 

3. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros tulajdonában lévő közterületeken történő 

dohányzás tilalmáról szóló 3/2011. (II.07.) rendelete. 

 

 

 

 



3. Záró rendelkezések 

 

19. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2020. ..... 

 

 

Baranyi Krisztina       dr. Dombóvári Csaba 

polgármester        jegyző 



előterjesztés 2. számú melléklete 

 

Általános indokolás 

 

Figyelembe véve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 8. § 

(2) bekezdés b) pontját, megállapítható, hogy 2019. március 15-től az önkormányzati 

rendeletek bevezető része módosíthatóvá vált.  

 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 54. 

§ (1) bekezdése szerint a nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett 

önkormányzati rendelet bevezetőjében pontosan meg kell jelölni, hogy az önkormányzat 

milyen törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg rendeletét. 

A végrehajtási jelleggel megalkotott önkormányzati rendelet esetében a felhatalmazó 

jogszabály megjelölése érvényességi kellék. 

 

Részletes indokolás 

 

1. § 

Budapest Főváros IX. kerület, Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. ker. BVM – METRÓ ÁRUHÁZ ÉS KÖRNYÉKE (Ecseri út – 3-as villamos 

vonala – Határ úti felüljáró – Határ út a Köteles utcáig – 38230/31, és 38230/34 hrsz-ú 

ingatlanok – Ferencvárosi rendező pályaudvar – Kiskalmár utca meghosszabbítása – Táblás 

köz által határolt terület) Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról szóló 

20/2012. (V.22.) rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való megfelelés 

érdekében. 

 

2. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. 

(VI.12.) önkormányzati rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való 

megfelelés érdekében. 

 

3. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. 

rendelkezéseinek való megfelelés érdekében. 

 

4. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Könyves 

Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér – Gyáli út által határolt terület Kerületi Szabályozási 

Tervéről és Építési Szabályzatáról szóló 42/2012. (XII.28.) rendelete bevezető részét 

módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében. 

 

5. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló19/2013. (X.08.) önkormányzati 

rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében. 

 

 



6. § 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni 

juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. 

rendelkezéseinek való megfelelés érdekében. 

 

7. § 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való megfelelés 

érdekében. 

 

8. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli 

és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében. 

 

9. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. ker.  NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-

Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési 

Szabályzatáról szóló 27/2015. (X.20.) rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. 

rendelkezéseinek való megfelelés érdekében. 

 

10. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 

37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) – 

Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által 

határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII.05.) rendelete bevezető 

részét módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében. 

 

11. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői 

út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 

25/2016. (XI.22.) rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való 

megfelelés érdekében. 

 

12. § 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.28.) önkormányzati rendelete bevezető 

részét módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében. 

 

13. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási 

körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete bevezető részét 

módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében. 

 

 



14. § 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 14/2017. (V.30.) önkormányzati 

rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében. 

 

15. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. ker. UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 

38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési 

Szabályzatáról szóló 22/2017. (IX.13.) rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. 

rendelkezéseinek való megfelelés érdekében. 

 

16. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – 

Mester utca – Haller utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról 

szóló 23/2017. (IX.13.) rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való 

megfelelés érdekében. 

 

17. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE” Soroksári út – Haller utca – 

Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz 

telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV 

Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 

34/2017. (XII.22.) rendelete bevezető részét módosítja a Jszr. rendelkezéseinek való 

megfelelés érdekében. 

18. § 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete az iparosított 

technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről 

hatályon kívül helyezésre kerül az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozás 

elkerülése érdekében. 

 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.19.) rendelete az 

elektronikus ügyintézés szabályairól hatályon kívül helyezésre kerül az indokolatlanul 

párhuzamos vagy többszintű szabályozás elkerülése érdekében. 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011. 

(II.07.) rendelete Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros tulajdonában lévő közterületeken 

történő dohányzás tilalmáról hatályon kívül helyezésre kerül az indokolatlanul párhuzamos 

vagy többszintű szabályozás elkerülése érdekében. 

 

19. § 

Az Ör. hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 



előterjesztés 3. számú melléklete 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  az egyes 

önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló …../2020. (……) 

önkormányzati rendeletéhez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet-tervezet elfogadásával a korábbi szabályozás társadalmi hatása nem változik. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai nem módosulnak.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet módosításnak környezeti következményei nincsenek.  

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet módosítás az adminisztratív terhek változásával nem jár.  

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet-módosítás a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, 

valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásai miatt szükséges, továbbá a 

rendelet módosítás elmaradása a rendelet - Kúria Önkormányzati Tanácsa általi – 

megsemmisítését eredményezheti. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A rendelet módosítása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi 

feltételt nem igényel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



előterjesztés 4. számú melléklete 

 

 

Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére 

Rendelet hatályos szövege 

 

Rendelet tervezet szövege 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros 

Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16.§ (1) bekezdésében, 63/C.§ (2) 

bekezdésében meghatározott jogkörével 

élve, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (továbbiakban Étv) 6.§ (3) bekezdés 

a) pontjában és 14.§ (3) bekezdésében, 

valamint a Budapesti Városrendezési és 

Építési Keretszabályzatáról szóló 47/1998. 

Főv. Kgy. rendelet 1.§ (2) bekezdésében 

foglalt feladatkörében az alábbi rendeletet 

alkotja: 

1.§  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. 

pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 

13.§ (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva, a 8.§ (2) bekezdés 

szerinti véleményezési jogkörben eljáró 

szervek véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a helyi 

önkormányzatok és szervei, köztársasági 

megbízottak, valamint az egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. § 

(1) bekezdés j/ pontjában, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

18.§ (1) bekezdésében, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

2.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és e) pontjában, valamint a helyi 

önkormányzatok és szervei, köztársasági 

megbízottak, valamint az egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

138. § (1) bekezdés j) pontjában, továbbá a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § 

(4) bekezdésében és a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) 

3.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) 

bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) 

pontjában, valamint 237. §-ában kapott 



bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) 

pontjában, valamint 237. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, 63/C.§ 

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6.§ 

(3) bekezdés a) pontjában és 14.§ (3) 

bekezdésében, valamint a Budapesti 

Városrendezési és Építési 

Keretszabályzatáról szóló 47/1998. Főv. 

Kgy. rendelet 1.§ (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

4.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. 

pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 

13.§ (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva, a 8.§ (2) bekezdés 

szerinti véleményezési jogkörben eljáró 

szervek véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva az Alaptörvény a 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében a következőket 

rendeli el: 

5.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott jogkörében eljárva, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

helyi önkormányzati képviselők, bizottsági 

elnökök és tagok tiszteletdíjáról és 

természetbeni juttatásáról az alábbiakat 

rendeli el: 

 

6.§ 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 

(4) bekezdés f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatának (a továbbiakban 

Önkormányzat) Képviselő-testülete az 

7.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 



Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában meghatározott jogkörében eljárva, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 25. § 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

helyi önkormányzati jelképekről valamint a „ 

Ferencváros” név használatáról az alábbiakat 

rendeli el: 

 

meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 

szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 10. § 

(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) 

pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) 

bekezdésének, 45. § (1) bekezdésében, 48. § 

(4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a), d) 

és g) pontjaiban, a 134/E. §-ban, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló l997. évi XXXI. törvény 

18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) 

bekezdésében, továbbá a lakások és 

helyiségek bérletére valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. év LXXVIII. 

törvény 34. § (3) bekezdésében, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CXXXIX. törvény 41. § (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, az 

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 

és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

8.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. 

§ (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § 

(4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és 

g) pontjában, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 

bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 

162. § (5) bekezdésében, továbbá a lakások 

és helyiségek bérletére valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. év LXXVIII. 

törvény 34. § (3) bekezdésében a kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 

(5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselőtestülete 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott hatáskörében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdésében, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 

13.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében 

eljárva, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

9.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. 

pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 

13.§ (1) bekezdésében foglalt 



törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 

Budapest főváros rendezési szabályzatáról 

szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati 

rendelet és a Fővárosi Közgyűlés 

50/2015.(I.28.) számú határozatával 

elfogadott Fővárosi Településszerkezeti Terv 

alapján következőket rendeli el: 

 

feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendeletben meghatározott, 

véleményezési jogkörben eljáró szervek 

véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselőtestülete 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 6. pontjában, valamint az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) 

bekezdés b) és 13.§ (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva, a 8.§ (2) bekezdés 

szerinti véleményezési jogkörben eljáró 

szervek véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

10.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. 

pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 

13.§ (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendeletben meghatározott, 

véleményezési jogkörben eljáró szervek 

véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselőtestülete 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói 

hatáskörében, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 6. pontjában, valamint az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) 

bekezdés b) és 13.§ (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva, a 8.§ (2) bekezdés 

szerinti véleményezési jogkörben eljáró 

szervek véleményének kikérésével a 

11.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. 

pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 

13.§ (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos 



következőket rendeli el: 

 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendeletben meghatározott, 

véleményezési jogkörben eljáró szervek 

véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 5. pontjában és a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

12.§ 

A Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzat Képviselő-

testülete a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 

(5) bekezdés 5. pontjában és a 

településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 4. 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el.  

13.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 4. pontjában és 23. § (5) 

bekezdés 9. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 8. pontjában, valamint a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény (továbbiakban: Kertv.) 6. § (4) 

bekezdésében és a 12. § (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat 

rendeli el:  

 

14.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény 12. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 

(5) bekezdés 8. pontjában és a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
15.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 



Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésében, 

az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 13.§ (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, 

a 8.§ (2) bekezdés szerinti véleményezési 

jogkörben eljáró szervek véleményének 

kikérésével  továbbá a Budapest főváros 

rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 

16.) számú önkormányzati rendelet és a 

Fővárosi Közgyűlés 50/2015.(I.28.) számú 

határozatával elfogadott Fővárosi 

Településszerkezeti Terv alapján a 

következőket rendeli el: 

 

Önkormányzata Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. 

pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 

13.§ (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendeletben meghatározott, 

véleményezési jogkörben eljáró szervek 

véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselőtestülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. 

pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 

13.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében 

eljárva, a 8.§ (2) bekezdés szerinti 

véleményezési jogkörben eljáró szervek 

véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

16.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. 

pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 

13.§ (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendeletben meghatározott, 

véleményezési jogkörben eljáró szervek 

véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi 

17.§ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testülete az 

épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi 



önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. 

pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 

13.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében 

eljárva, a 8.§ (2) bekezdés szerinti 

véleményezési jogkörben eljáró szervek 

véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. 

pontjában, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés b) és 

13.§ (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendeletben meghatározott, 

véleményezési jogkörben eljáró szervek 

véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

1. a Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének az iparosított 

technológiával épült lakóépületek 

energiatakarékos felújításának 

támogatási rendszeréről szóló 7/2002. 

(IV.26.) rendelete; 

2. a Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az 

elektronikus ügyintézés szabályairól 

szóló1/2006. (I.19.) rendelete; 

3. a Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros 

tulajdonában lévő közterületeken 

történő dohányzás tilalmáról szóló 

3/2011. (II.07.) rendelete. 

 

18.§ 

Hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 


