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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 Ferencváros közterületein a járművel való várakozás rendjét, a várakozási hozzájárulások 

kiadásának eljárási szabályait a 39/2011. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) szabályozza. 

 

Jelen előterjesztés keretében a Rendelet alábbi módosítására teszek javaslatot. 

 

1) A Rendelet 8.§ (1) bekezdése értelmében a Ferencvárosi Közterület-felügyelet (a 

továbbiakban: Felügyelet) részére legfeljebb 3 darab behajtási-várakozási 

hozzájárulás adható ki. A Felügyelet létszámának növekedése, a térfelügyeleti 

rendszer további várható bővítése okán szükséges a behajtási-várakozási 

hozzájárulások számának növelése. A Felügyelet a közterületi hatósági ellenőrzéseket 

az esetek túlnyomó többségében járművel látják el, ezért nélkülözhetetlen a behajtási-

várakozási hozzájárulás az olyan járműveknél, melyek figyelmeztető jelzéssel 

nincsenek felszerelve. 

A fent leírtak alapján javasolom a behajtási-várakozási hozzájárulások számának 

legfeljebb 10 darabra történő növelését.                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes 

kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 

szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 04) Kgy. rendelet 40.§-a kimondja, hogy a 

kerületi önkormányzatok a kerületi fenntartású vagy üzemeltetésű közterület-

felügyeletek részére legfeljebb 10 darab behajtási-várakozási hozzájárulást adhatnak 

ki.  

 

2) A Rendelet 10.§-a szabályozza a lakossági várakozási hozzájárulás eljárási rendjét, 

ennek (4) bekezdése a „jogorvoslat” lehetőségét. Tekintettel arra, hogy az 

Önkormányzat a várakozási hozzájárulások kiadása kapcsán nem hatósági, hanem 

tulajdonosi jogkörben jár el, pontosítani kell a Rendelet vonatkozó részét. Ennek 

értelmében a várakozási hozzájárulással kapcsolatos polgármesteri döntés ellen nem 

fellebbezéssel lehet élni, hanem a döntés felülvizsgálatát lehet kérni a Képviselő-

testülettől. 

 

3) A Rendelet 10.§ (6) bekezdésében technikai javítás történt. 
 

4) A Rendelet értelmező rendelkezésének módosítását jogszabályváltozás indokolta. 

 

A fentieken túl a Rendelet szövege változatlan maradt. 

 

Tekintettel arra, hogy a Rendelet módosításának végrehajtása adminisztratív költséggel, 

többletfeladattal nem jár, valamint a jelenlegi szabályozáshoz képest kötelezettséget nem 

állapít meg, javasolom, hogy a rendelet 2015. február 01-én lépjen hatályba.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására, továbbá a 

rendelet-tervezet egy fordulóban történő megtárgyalására és elfogadására. 

 

Budapest, 2015. január 23. 

 

 Dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

  



 

Melléklet:  1. számú melléklet: Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, 

a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 

a  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselőtestületének 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének 

módosítása 

 2. számú melléklet: Kéthasábos változat 

 3. számú melléklet: Hatásvizsgálat  

 

  



 

 

Határozati javaslat 
 

 

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

hogy Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 

hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011. (XII.12.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és 

fogadja el. 

 

Határidő: 2015. január 29.  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

Döntési javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotja a …/2015. (…..) önkormányzati rendeletét Ferencváros közterületein a járművel 

várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011. 

(XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Határidő: 2015.01.31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

   dr. Szabó József Zoltán jegyző a kifüggesztésért 

 

  



1. számú melléklet 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) önkormányzati rendelete 

Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről,  

a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének  

39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

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

Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes 

kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 30/2010. (VI.04.) Budapest Főváros Közgyűlésének 

rendelete 4. § (2), 10.§ (5), 11.§ (4), 13.§ (2) bekezdésben, illetve a 40.§-ban foglalt 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 3. pontjában 

foglalt feladatkörében eljárva Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a 

várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 
 

1.§ 

 

Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól szóló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 8.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére legfeljebb 10 darab behajtási-várakozási 

hozzájárulás adható ki.” 

 

2.§  

 

(1)   A Rendelet 10.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(4) A kérelmező a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésének felülvizsgálatát 

kezdeményezheti a döntés meghozatalától számított 15 napon belül a Képviselő-testületnél. 

A Képviselő-testület a felülvizsgálatról a soron következő vagy - ha a soron következő ülésig 

kevesebb, mint 8 nap van hátra – a soron következő második ülésén dönt.” 

(2) A Rendelet 10.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás 

iránti kérelemnek tartalmaznia kell a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, 

össztömegét, forgalmi rendszámát, valamint környezetvédelmi kategóriáját.” 

 

 

 

 

 

 

 



3.§ 

 

A Rendelet 13.§ b) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„b) Parkolásüzemeltető: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 16/A.§-ában meghatározott, a hozzájárulások kiadásának feladataival 

megbízott gazdasági társaság, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft.” 

 

 

4.§  

 

Jelen rendelet 2015. február 01-én lép hatályba. 

 

 

 

Általános indokolás 

 

 

A Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes 

kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 30/2010. (VI.04.) Budapest Főváros Közgyűlésének 

rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodó 

várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának eljárási 

szabályait a kerületi önkormányzatok saját rendeletükben szabályozzák. A rendelet 

módosítását  jogszabályváltozás, és technikai pontosítások teszik szükségessé. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ 

 

A Felügyelet létszámának növekedése, a térfelügyeleti rendszer további várható bővítése okán 

szükséges a behajtási-várakozási hozzájárulások számának növelése. 

 

 

2.§ 

 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a várakozási hozzájárulások kiadása kapcsán nem 

hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben jár el, pontosítani kell a Rendelet 10.§ (4) bekezdését 

Ennek értelmében a várakozási hozzájárulással kapcsolatos polgármesteri döntés ellen nem 

fellebbezéssel lehet élni, hanem a döntés felülvizsgálatát lehet kérni a Képviselő-testülettől. 

A Rendelet 10.§(6) bekezdésében technikai pontosítás történt.  

 

3.§ 

 

Jogszabályváltozásból eredő módosítás. 

 

4.§ 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

  



2. számú melléklet 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselőtestületének  

39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete  
Ferencváros közterületein a járművel 

várakozás rendjéről,  
a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól szóló a  
(Jelenleg hatályos szöveg) 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselőtestületének  

39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete  
Ferencváros közterületein a járművel 

várakozás rendjéről,  
a várakozási hozzájárulásokról és 

kiadásának eljárási szabályairól szóló a  
(Módosítási javaslat) 

 

8.§ (1) A Ferencvárosi Közterület-
felügyelet részére legfeljebb 3 darab 
behajtási-várakozási hozzájárulás adható 
ki. 

 

8.§ (1) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
részére legfeljebb 10 darab behajtási-
várakozási hozzájárulás adható ki. 
 

10.§ (4) A Polgármester döntésével 
szemben a Parkolásüzemeltetőhöz 
benyújtott, a képviselő-testülethez 
címzett illetékmentes fellebbezéssel 
lehet élni a közléstől számított 15 napon 
belül. A képviselő-testület elutasító 
döntése ellen jogszabálysértésre 
hivatkozással az illetékes bírósághoz 
lehet fordulni, a határozat közlésétől 
számított 30 napon belül. 

 

10.§ (4) A kérelmező a polgármester 

átruházott hatáskörében hozott 

döntésének felülvizsgálatát 

kezdeményezheti a döntés meghozatalától 

számított 15 napon belül a Képviselő-

testületnél. A Képviselő-testület a 

felülvizsgálatról a soron következő vagy - 

ha a soron következő ülésig kevesebb, mint 

8 nap van hátra – a soron következő 

második ülésén dönt. 

 

10.§ (6) A Ferencvárosi Közterület-
felügyelet részére biztosított behajtási-
várakozási hozzájárulás iránti 
kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező elnevezését, székhelyét, 
b) a jármű gyártmányának, típusának 

megnevezését, össztömegét, 
forgalmi rendszámát, valamint 
környezetvédelmi kategóriáját 

 
 

10.§ (6) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
részére biztosított behajtási-várakozási 
hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia 
kell a jármű gyártmányának, típusának 
megnevezését, össztömegét, forgalmi 
rendszámát, valamint környezetvédelmi 
kategóriáját. 
 

13.§ b) Parkolásüzemeltető: a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
Törvény 9. § (5) bekezdésében 
meghatározott, a hozzájárulások 
kiadásának feladataival megbízott 
gazdasági társaság; 
 

13.§ b) Parkolásüzemeltető: a 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A.§-
ában meghatározott, a hozzájárulások 
kiadásának feladataival megbízott 
gazdasági társaság, a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata 100 %-
os tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási 
Kft. 
 



3. számú melléklet 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) önkormányzati rendelete 

Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről,  

a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének  

39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete módosításához 

 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet módosításának nincsenek közvetlen társadalmi hatásai.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendelet módosításának nincsenek környezeti hatásai. 

 

4. Egészségügyi követelmények 

 

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet-módosításban foglaltak alapján sem a Hivatal, sem a Ferencvárosi Parkolási Kft. 

adminisztrációs terhei nem változnak. 

 

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

 

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti 

feltételek rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, 

követelménye az önkormányzat szempontjából nincs. 

 

 

 

 

 

 

 

 


