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Tisztelt Képviselőtestület! 

 
Budapest Főváros Közgyűlésének Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen 
járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI. 4.) számú rendelete szabályozza –
többek között- a főváros területén a járművel történő várakozás rendjét.  
 
A kérelemre kiadott gazdálkodói várakozási hozzájárulás az adott kerület - amennyiben a 
kerületi önkormányzat rendeletében a várakozási övezetet zónákra osztotta, akkor az adott 
zóna - kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és a 30/2010 (VI. 4.) Főv. 
Kgy. rendelet 5. számú mellékletében  megjelölt fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti 
várakozóhelyeken kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli 
várakozásra jogosít. Az 5. számú melléklet ilyen eltérő területi érvényességű gazdálkodói 
várakozási hozzájárulásként határozta meg a IX. kerületben a Mester utcát. 
 
A fővárosi rendelettel összhangban alkotta meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat Képviselőtestülete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, 
a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII. 12.) 
számú önkormányzati rendeletét. A rendelet értelmében a gazdálkodói várakozási 
hozzájárulás a kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken, valamint a fővárosi 
önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken 50%-os díjkedvezményre és időtartam 
korlátozás nélküli várakozásra jogosít. E szabályozás alól kivételt képez a fővárosi 
önkormányzati tulajdonú Boráros tér és a Ferenc körút.   
 
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 18/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 
több ponton módosításokat hajtott végre 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 tekintetében. A módosítások változást hoztak az eltérő területi érvényességű 
gazdálkodói várakozási hozzájárulások helyszíni körében, melynek eredményeképpen a 
Mester utca kikerült azoknak a fővárosi önkormányzati tulajdonban levő közterületek 
sorából, ahol a kerületi önkormányzatok által kiadott lakossági és gazdálkodói várakozási 
hozzájárulások érvényesek. Minderre tekintettel a IX. kerületben a továbbiakban nem maradt 
olyan fővárosi önkormányzati tulajdonban levő közterület, ahol a kerületi önkormányzat 
általi gazdálkodási várakozási hozzájárulás érvényes lenne. 
 
A módosított fővárosi rendelettel összhangban és a lakosság számára egyértelmű szabályozás 
érdekében szükségessé vált a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a 
várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII. 12.) 
számú önkormányzati rendelet módosítása, a fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti 
várakozóhelyeken való díjkedvezmény és időtartam nélküli várakozásra jogosító gazdálkodói 
várakozási hozzájárulás vonatkozó rendelkezésének hatályon kívül helyezése. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg 
és az alábbi határozati, és döntési javaslatot fogadja el. 
 
Budapest, 2012. május 30. 
 
 
      dr. Bácskai János s.k.   
                      polgármester 



 
Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 
hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …./2012. (……) önkormányzati rendeletét ugyanazon ülés 
keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2012. 06.07. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 

Döntési javaslat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotja 
a …/2012. (…) önkormányzati rendeletét Ferencváros közterületein a járművel várakozás 
rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 
39/2011.(XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: a jegyző a rendelet kihirdetésért 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 
…./2012. (……) önkormányzati rendelete  

Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 
hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (3) 
bekezdésében  és a 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Budapest Főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás 
díjáról szóló 30/2010. (VI.04.) Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete 11.§ (4), 13.§ (2) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
 
 

1. § 
 
Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és 
kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet  6. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. § (3) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a várakozási övezet kerületi 
önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein 50 %-os díjkedvezményre és időtartam 
korlátozás nélküli várakozásra jogosít.” 
 
 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
Budapest, 2012. ……………………………. 
 
 
 
  dr. Bácskai János   dr. Nagy Hajnalka 
     polgármester            jegyző 
 
 
 
 
 
 



 
Indokolás 

 
Általános indokolás 

 
 
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. rendeletet módosító 18/2011. (IV. 4.) 
önkormányzati rendelet 15. §-a tartalmazza azoknak a fővárosi önkormányzati tulajdonú 
közterületeknek a felsorolását, ahol a kerületi önkormányzatok által kiadott lakossági és 
gazdálkodói várakozási hozzájárulások érvényesek. A korábbi szabályozástól eltérően a 
módosító rendelettel a Mester utca kikerült az eltérő területi érvényességű gazdálkodói 
várakozási hozzájárulások köréből.  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestülete a 
Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról 
és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII. 12.) számú önkormányzati 
rendeletének 6. § (3) bekezdése nevesíti azokat a fővárosi önkormányzati tulajdonban levő 
közterületeket, ahol nem érvényesül a díjkedvezmény vagy időkorlátozás nélküli 
várakozás, kivételként nem említve a Mester utcát, mely közterület eltérő területi 
érvényességű gazdálkodói várakozási hozzájárulási övezetként való szabályozása 
disszonáns az említett módosított fővárosi rendelettel. A módosított fővárosi rendeletre 
tekintettel a IX. kerületben a módosítást követően nem maradt olyan fővárosi 
önkormányzati tulajdonban levő közterület, ahol a kerületi önkormányzat általi 
gazdálkodási várakozási hozzájárulás érvényes lenne, így indokolt a kerületi 
önkormányzati rendeletnek - a fővárosi rendelettel összhangban történő- módosítása, a 
fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyekre vonatkozó gazdálkodói 
várakozási hozzájárulás rendelkezésének a kerületi rendeletből történő kiiktatása. 
 
 
 

 
 



 
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az 
Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 
hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  …./2012. (……) önkormányzati 
rendelethez  
 
 
1. Társadalmi hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatásai nincsenek. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendeletben foglaltak gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. 
 
3. Környezeti hatások 
 
A rendeletben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása 
 
4. Egészségügyi követelmények 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A rendeletben foglaltak az adminisztrációs terheket nem érinti. 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
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. rendeletet módosító 18/2011. (IV. 4.) önkormányzati 
rendelettel összhangban történő szabályozás szükségessé tette a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestülete a Ferencváros közterületein a járművel 
várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 
39/2011 (XII. 12.) számú önkormányzati rendelet módosítását. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, 
követelménye az önkormányzat szempontjából nincs. 



 
Ferencváros közterületein a járművel 
várakozás rendjéről, a várakozási 
hozzájárulásokról és kiadásának eljárási 
szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) 
önkormányzati rendelet 

…./2012. (…..) számú önkormányzati 
rendelet a Ferencváros közterületein a 
járművel várakozás rendjéről, a 
várakozási hozzájárulásokról és 
kiadásának eljárási szabályairól 39/2011. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

6. § (3) A gazdálkodói várakozási 
hozzájárulás a várakozási övezet kerületi 
önkormányzati tulajdonú közúti 
várakozóhelyein, valamint a- a Boráros tér és 
a Ferenc körút kivételével – a fővárosi 
önkormányzati tulajdonú közúti 
várakozóhelyein 50 %-os díjkedvezményre 
és időtartam korlátozás nélküli várakozásra 
jogosít 

„6. § (3)  A gazdálkodói várakozási 
hozzájárulás a várakozási övezet kerületi 
önkormányzati tulajdonú közúti 
várakozóhelyein 50 %-os díjkedvezményre 
és időtartam korlátozás nélküli várakozásra 
jogosít.” 
 

 


