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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X 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 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. 

(II. 10.) önkormányzati rendelete 2022. Január 1-ei hatályba lépéssel megemeli a jelenleg 

hatályban lévő 39/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdésében szabályozott 

éves lakossági parkolási engedélyek költségtérítését. 

Mivel a lakossági parkolási engedélyek költsége közel két évtizede nem emelkedett, így mára 

éppen az adminisztrációs költségeket fedezi, így a 7/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 

szándéka indokolt.  

Azonban a 7/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet és annak hatálybalépése között eltelt 

időszakban brutális mértékű üzemanyagár drágulás tapasztalható. Jelenleg átlagosan 500 forint/ 

liter a benzin ára, és a gazdasági előrejelzések azt mutatják, hogy 2022. év elejére elérheti az 

üzemanyagok átlagos fogyasztói ára a 600 forintot is. 

A Demokraták Frakciójának az álláspontja, hogy a robbanásszerű üzemanyagár drágulás így is 

jelentős többletköltséget okoz az autós társadalom számára, ilyen körülmények között a 7/2021. 

(II. 10.) önkormányzati rendelet szándéka nem nyerne széles társadalmi körben elfogadásra, 

ezért kezdeményezzük önkormányzati rendelet alkotását azon célból, hogy a következező év 

elejétől is változatlan áron juthassanak a lakosok parkolási engedélyhez.  

Idézem a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezését: 

9. § (1) Nem hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem módosítható vagy 

helyezhető hatályon kívül. 

(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv 

vagy személy jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett 

jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép hatályba, vagy a kihirdetett, 

de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem lép hatályba. 

(3) A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés 

tartalmának a (2) bekezdés szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó 

jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy az 

megegyezzen azzal az időponttal, amikor a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály 

vagy jogszabályi rendelkezés hatályba lépett volna. 

Fentiekre tekintettel a mellékelt rendelet megalkotására teszek javaslatot. Kérem a T. 

Képviselő-testületet, hogy a javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

Budapest, 2021. november 2.  

 

Torzsa Sándor s.k. 

     önkormányzati képviselő 



HATÁROZATI JAVASLAT 

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

hogy a 7/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati 

rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

Határidő: 2021. november 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

……/2021. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 7/2021. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendeletét. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért  

Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 

  2. indokolás 

  3. hatásvizsgálat  

  



1.sz. melléklet 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021 (….) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 

hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 

hatályba nem lépéséről 

 

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. § 

Nem lép hatályba Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 

hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 7/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

Budapest, 2021. ……….. 

 

Baranyi Krisztina 

polgármester 

Baloghné dr. Nagy Edit 

címzetes főjegyző 

 

 

Záradék: 

A fenti rendelet ………..-én kihirdetve. 

        Baloghné dr. Nagy Edit 

            címzetes főjegyző 



2. sz. melléklet 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A rendkívül magas üzemárak jelentős többletköltséget okoznak az autós társadalomnak, ilyen 

gazdasági körülmények között a 7/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet szándéka a gépkocsi 

tulajdonosok körében széles elutasításra talál. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § -hoz 

 

A rendelet visszaállítja 2000 forint/évre a 2022. január 1-étől fizetendő várakozási 

hozzájárulások költségtérítésének díját. 
 

 

2. §¬hoz 

 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. sz. melléklet 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletmódosítás társadalmi hatása várhatóan kedvező, mivel tekintettel van a nem várt 

üzemanyagár drágulásra és nem terheli újabb kiadásokkal az érintett társadalmi szegmenst. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltaknak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincsen. 

 

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 számottevően nem befolyásolják. 

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

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi forrása biztosított. 

 

 

 

 


