
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

        

     Iktató szám:  23/2023. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2023. január 26-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat egyes önkormányzati rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításának hatálybalépésével összefüggő módosításáról, valamint 
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 
Előterjesztő:   Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
Készítette:   Jegyzői Kabinet 

 
Előzetesen tárgyalja:  Házbizottság  

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
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! 

 

 

Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása értelmében 2023. január 1. napjától 

a „megyék” elnevezése „vármegyékre” változott. Ezen időponttól a magasabb szintű 

jogszabályok módosításra kerültek a névváltozás miatt. A magasabb szintű jogszabályokkal 

való összhang megteremtése érdekében jelen előterjesztésben javaslatot teszek 

önkormányzati rendeleteinknek az új szabályozás szerinti módosítására, megteremtve ezzel 

az Alaptörvény rendelkezéseiből eredő jogalkotási kötelezettség megfelelő végrehajtását. A 

névváltozás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének kettő önkormányzati rendeletét érinti. 

Ezen túlmenően javaslatot teszek a képviselő-testület által alkotott további kettő – elavult, 

szükségtelenné vált, csak módosítást tartalmazó – önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezésére. 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 31. § 

(7) bekezdés c) pontja értelmében a képviselő-testület az olyan rendelettervezet esetén, 

amelynek megalkotása csak magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges vagy 

amely technikai jellegű rendelkezéseket tartalmaz, - minősített többséggel vita nélkül - 

dönthet úgy is, hogy a rendeletét ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.  

Fentiek okán kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a 

javaslat elfogadására. 

 

 

 

Budapest, 2023. január 19. 

 

 Baloghné dr. Nagy Edit s.k. 

 címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

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

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

egyes önkormányzati rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításának 

hatálybalépésével összefüggő módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről szóló 

…/2023. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja 

el. 

Határidő: 2023. január 26. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotja az egyes önkormányzati rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik 

módosításának hatálybalépésével összefüggő módosításáról, valamint hatályon kívül 

helyezéséről szóló …/2023. (…) önkormányzati rendeletet a ……/2023. számú előterjesztés 

1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért 

 

 

 

Mellékletek:  1. rendelettervezet 

  2. indokolás 

  3. hatásvizsgálat  

 
 



előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 

……./2023. (….. …..) önkormányzati rendelete 

az egyes önkormányzati rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításának 

hatálybalépésével összefüggő módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az 1. § vonatkozásában a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (5) bekezdés ba) pontjában kapott 

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

feladatkörben eljárva, 

a 2. § vonatkozásában 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 meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a zaj elleni védelem helyi szabályairól 

szóló 36/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

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

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés 

c) pontjában és 48. § (5) bekezdés ba) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben 

eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

 

2. § 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) 

bekezdés bb) pontjában, (3) bekezdés bb) és bc) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg lép. 

 

3. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti 

1. a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a gyermekjóléti és szociális 

ellátásokról szóló - többször módosított - 26/1997. (XII. 22.). sz. rendelete (a továbbiakban: 

R) módosításáról szóló 5/2000. (III. 1.) sz. rendelete, 

2. a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére és 

elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 14/2000. (X. 02.) rendeletének (a 

továbbiakban: R.) módosításáról szóló 23/2005. (XI. 10.) rendelete. 

 

Budapest, 2023. …….. …... 

 

 

 Baranyi Krisztina     Baloghné dr. Nagy Edit 

     polgármester         címzetes főjegyző 



előterjesztés 2. számú melléklete 

 

Általános indokolás 

 

A rendelet az Alaptörvény tizenegyedik módosításával érintett önkormányzati rendeletek 

módosítását és technikai deregulációját tartalmazza, megteremtve az Alaptörvény 

rendelkezéseiből eredő jogalkotási kötelezettség megfelelő végrehajtását. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

A rendelkezés alapján a megye elnevezése vármegyére változik. 

 

2. §-hoz 

A rendelkezés alapján a megye elnevezése vármegyére változik. 

 

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés, valamint régi, csak módosítást tartalmazó, még hatályon kívül 

nem helyezett önkormányzati rendeletek technikai deregulációja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



előterjesztés 3. számú melléklete 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján a jogszabály rendelkezései 

értelmében a jogszabály-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatásait, valamint várható 

következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet az Alaptörvénnyel és a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang 

megteremtésével és az elavult, szükségtelenné vált önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezésével segíti az állampolgárok hatályos joghoz való hozzáférését. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

Nincsenek. 

 

3. Környezeti hatások 

 

Nincsenek. 

 

4. Egészségügyi következmények 

 

Nincsenek.  

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Nincsenek.  

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

 

A rendelet az Alaptörvény tizenegyedik módosításával érintett önkormányzati rendeletek 

módosítását és technikai deregulációját tartalmazza, megteremtve az Alaptörvény 

rendelkezéseiből eredő jogalkotási kötelezettség megfelelő végrehajtását. 

 

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

feltételek 

 

Nem érinti. 

 


