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Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. 

november 11-i ülésének meghívóján szerepel az alábbi előterjesztés: 

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

önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban) 

68/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 

A Kormány nevében dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a veszélyhelyzettel összefüggő 

átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló törvényjavaslatot 

nyújtott be (iromány száma: T/17279.) 2021. október 12-én az Országgyűlés részére. 

A törvényjavaslat – többek között – az alábbira tesz javaslatot: 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. 

(XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig - a (3) és (4) 

bekezdésben foglalt kivétellel - 

a) a helyi önkormányzat, 

b) a helyi önkormányzat által fenntartott 

ba) költségvetési szerv, 

bb) nonprofit szervezet, 

bc) egyéb szervezet, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 

alapított gazdasági társaság, 

e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, 

a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 

által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 

továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. 

(XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének 

napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem 

állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy hatályos jogszabályi rendelkezés alapján fenti 

tilalmak 2021. december 31. napjáig terhelik Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatát. 

A törvényjavaslat állapota jelen előterjesztés készítésekor a parlament.hu weboldalon elérhető 

tájékoztatás szerint: „összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra vár”. 



 

Erre és a törvényjavaslat várható elfogadására tekintettel jelen módosító indítványban arra 

teszek javaslatot, hogy 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 – mely a Ferencvárosi 

Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás kivételével a 

hozzájárulások kiadásának, cseréjének 2000 Ft összegű költségtérítési díját módosítaná 2022. 

január 1. napjától a hozzájárulás kiadása esetén 12 000 Ft-ra, cseréje esetén 2000 Ft-ra – 2023. 

január 1. napján lépjen hatályba. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványomat fogadja el és ezzel együtt 

alkossa meg 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 eltérő időpontban történő hatálybalépéséről szóló 

önkormányzati rendeletet. 

 

Budapest, 2021. november 09. 

 

        Baranyi Krisztina s.k. 

             polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

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

hogy 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 eltérő időpontban történő 

hatálybalépéséről 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 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 eltérő időpontban történő hatálybalépéséről 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 

eltérő időpontban történő hatálybalépéséről 

 

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. § 

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 (a továbbiakban: Mód. rendelet) 2023. január 

1-jén lép hatályba. 

2. § 

Nem lép hatályba a Mód. rendelet 2. §-a. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2021. ……….. 

Baranyi Krisztina 

polgármester 

Baloghné dr. Nagy Edit 

címzetes főjegyző 



 

2. sz. melléklet 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A várakozási hozzájárulások kiadásának alacsony összege és az önkormányzatot érintő 

gépjárműadó elvonás indokolttá teszi a várakozási hozzájárulások kiadása költségtérítési 

díjának megemeléséről rendelkezni, melynek várható legkorábbi időpontja 2023. január 1. 

napja. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1-2. § -hoz 

 

Az éves várakozási hozzájárulás jelenlegi összege indokolatlanul alacsony. Mára már nem csak 

az adminisztrációval járó költségeket nem fedezi, de minden más közterület-használati díjhoz 

képest sem tükrözi a közös területeink használatáért fizetendő díjat. A gépjárművek száma 

közel állandó lakosság mellett folyamatosan nő, a parkoló – és parkolóhelyet kereső – autók 

száma élhetetlenné teszi a kerületet. A hozzájárulás összege továbbra is töredéke a közterület 

használat valódi díjának, az így befolyó összeget a gépjárművek okozta környezeti károk 

(elsősorban lég- és zajszennyezés) enyhítésére fordítja az önkormányzat. További indok, hogy 

a gépjárműadó már nem marad az önkormányzatnál, miközben a gépjárműforgalommal és 

úthasználattal kapcsolatos problémák megoldása továbbra is az önkormányzatot terheli. A 

várakozási hozzájárulás kiadás költségtérítésének emelése megközelítőleg sem fedezné az így 

kiesett adóbevételt, de a kiesés mértékét csökkentené. 
 

3. §¬hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. sz. melléklet 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

1. Társadalmi hatások 

A gépjárművet használók anyagai terhei kismértékben növekednének, ám még mindig 

jelentősen elmaradnának a parkolással járó költségek valódi mértékétől. Az emelt összeg a 

korábbiakhoz képest jobban kifejezi a közös területeink használatával járó társadalmi-

környezeti költségeket. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A díj emelése okán az önkormányzat bevétele várhatóan növekedne, mely bevétel a környezet 

védelmére fordítandó költségvetési mozgásteret növelik. 

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 rendelet módosítása a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek adottak. 

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A T/17279. számú, a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi 

XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló törvényjavaslattal egyező tartalmú törvény 

hatálybalépésének esetére szükséges ezen rendelet megalkotása az Alaptörvény 32. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott követelmény teljesülése céljából, mely szerint az önkormányzati 

rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

 


