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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) jelenleg 299 darab hatályos rendelete van a jogi adatbázisok szerint. Ebből a 

299-ből azonban csak 95 darab olyan rendelet van, ami valóban érdemi és alkalmazandó, 

alkalmazható szabályokat tartalmaz. A maradék 204 rendelet esetében azt láthatjuk, hogy azok 

- olyan módosító rendeletek, amiket a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) hatálybalépése előtt alkottak meg, ezért azokra a Jat. által bevezetett 

automatikus dereguláció (12-12/B. §) szabályai nem vagy csak részben alkalmazhatóak, és a 

Jat. hatálybalépése, változása során nem kerültek felülvizsgálatra, 

- olyan módosító rendeletek, amik bár a Jat. hatálybalépése után kerültek megalkotásra, azok 

végre nem hajtható módosításokat tartalmaznak, így a 2019. március 15-e előtt hatályos Jat. 

alapján azok teljes hatályon kívül helyezésére nem kerülhetett sor, 

- olyan rendeletek, amik régi elavult alkalmazási szabályokat tartalmaznak (pl.: 2017-es évben 

kell alkalmazni, folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni, de már nincs relevanciája), ezért 

sosem volt rájuk alkalmazható a Jat. szerinti dereguláció. 

Ezek a rendeletek érdemi, normatív rendelkezéseket nem tartalmaznak, csupán a hatályos 

rendeletek számát növelik, megnehezítve ezzel a valóban hatályos és alkalmazandó rendeletek 

megtalálását, keresését, megtévesztik a jogkeresőt és átláthatatlanná teszi Ferencváros 

rendeleteit. Az Önkormányzat hitet tett 2019-ben az átláthatóság érvényre juttatása mellett, 

ennek keretében alkotta meg a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati 

rendeletet. Az átláthatóság és a jogkeresés további fontos kritériuma a jogrendszer megtisztítása 

és karbantartása, a szabályok alkalmazásának és keresésének megkönnyítése. Ennek keretében 

szükségessé vált az önkormányzati jogrendszer megtisztítása és azon rendeletek technikai 

deregulációja, vagyis hatályon kívül helyezése, amik érdemi szabályokat nem tartalmaznak. Ez 

a rendelet – figyelembe véve az egyes önkormányzati rendeleteknek az Alaptörvény 

tizenegyedik módosításának hatálybalépésével összefüggő módosításáról, valamint hatályon 

kívül helyezéséről szóló rendeletet – erre tesz javaslatot, hogy a hatályos önkormányzati jog 

megállapítható legyen, megmutatva az Önkormányzat hatályos érdemi rendeleteit. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X. 11.) rendelete 31. § (7) bekezdés c) 

pontjára tekintettel (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.) kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkossa 

meg. 

A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést támogatni 

szíveskedjen. 

 



Budapest, 2023. január 17. 

 

  dr. Mátyás Ferenc s.k. 

Házbizottság elnöke 

 

 

  



Határozati javaslat 

 

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

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

egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációjáról 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 rendeletek technikai deregulációjáról szóló …/2023. (…) 

önkormányzati rendeletét 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. sz. melléklete 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 

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

 

az egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációjáról szóló 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § 
Hatályát veszti: 

 

1. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

többször módosított 9/1997. (IV. 21.) Ö.K. sz. rendeletének módosításáról szóló Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2000. (II. 01.) sz. rendelete, 

 

2. a háztartási hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatos díjak 

áthárításáról szóló 2/1997. (I. 31.) sz. rendelet (továbbiakban a R) módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2000. (IV. 28.) rendelete, 

 

3. egyes Ferencvárosi Önkormányzati rendeletek módosításáról szóló Budapest Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2000. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelete, 

 

4. a helyi kerületi értékvédelemről szóló 8/1996. (III. 4.) sz. rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2000. (VI. 02.) sz. rendelete, 

 

5. az állattartás rendjéről szóló 1/2000. rendelete módosításáról szóló Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2000. (VI. 23.) rendelete, 

 

6. a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló, 

többször módosított 17/1992. (XII. 16.) sz. rendelet (továbbiakban:R.) módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2000. (X. 02.) sz. rendelete, 

 

7 a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

14/2000. (X. 02.) számú rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról szóló Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2000. (X. 02.) sz. rendelete, 

 

8. a Budapest, IX. ker., Illatos út - Máv vasútvonal - Határ út - Gyáli út (M5 bevezető 

szakasza) által határolt terület Szabályozási Tervéről szóló, 16/2000. (VI. 23.) sz. rendelet 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2000. (XI. 2.) sz. 

rendelete, 

 

9. a közterületek elnevezéséről szóló 18/1999. (X. 1.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2000. (XI. 02.) 



rendelete, 

 

10. a helyi építmény- és telekadóról szóló, többször módosított 42/1996. (XI. 4.) rendelet 

(továbbiakban: Ör.) módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2000. (XII. 05.) számú rendelete, 

 

11. a 28/1996. sz. Alsó Bikarét (Soroksári út - Kén utca - Gubacsi út - Illatos út - Külső Mester 

utca - MÁV Budapest-Kelebiai vasútvonal által határolt terület) részletes rendezési tervének 

szabályozási előírásaira vonatkozó rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 27/2000. (XII. 05.) sz. rendelete, 

 

12. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

14/2000. (X. 2.) számú rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról szóló Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2000. (XII. 24.) sz. rendelete, 

 

13. az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól 22/2000. (XI. 03.) rendelete 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2001. (I. 31.) 

rendelete, 

 

14. a Budapest, IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek 

használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV.26.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2001.(I.31.) 

rendelete, 

 

15. a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 26/1997.(XII.22.) 

rendelete (a továbbiakban: R) módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 6/2001.(II.15.) rendelete, 

 

16. a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 5/1999. (IV.30.) sz. rendeletének módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2001. (III. 05.) rendelete, 

 

17. a háztartási hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatos díjak 

áthárításáról szóló 2/1997.(I.31.) sz. rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2001. (III. 30.) rendelete, 

 

18. a Budapest, IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek 

használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV. 26.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2001. (V. 11.) 

rendelete, 

 

19. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

14/2000. (X. 02.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról szóló Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2001 (V.30.) sz. rendelete, 

 

20. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

többször módosított 14/2000. (X. 02.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról 

szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2001. (VI. 13.) sz. rendelete, 

 

21. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 



többször módosított 14/2000.(X.02.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról 

szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2001. (IX. 03.) sz. rendelete, 

 

22. a Budapest, IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek 

használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV.26.) rendeletének (továbbiakban: R) 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2001. (XI. 15.) 

rendelete, 

 

23. a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és 

kegyeleti támogatásairól szóló 17/2001. (IX. 3.) sz. rendelet (a továbbiakban R.) kiegészítéséről 

szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2001. (XII. 29.) rendelete, 

 

24. a lakóház felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) rendelete (a továbbiakban: R.) 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2002. (II. 15.) 

rendelete, 

 

25. a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek 

használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2002. (V. 23.) rendelete, 

 

26. a helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III. 4.) sz. rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2002. (V. 23.) rendelete, 

 

27. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

többször módosított 14/2000. (X. 02.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról 

szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2002. (VI. 26.) sz. rendelete, 

 

28. a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek 

használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV. 26.) sz. rendeletének módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2002. (VI. 26.) rendelete, 

 

29. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

14/2000. (X. 02.) sz. rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 17/2002. (X. 10.) sz. rendelete, 

 

30. a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és 

kegyeleti támogatásairól szóló 17/2001. (IX. 3.) sz. rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2002. (X. 10.) sz. rendelete, 

 

31. az Önkormányzat címeréről, zászlajáról, a jelképek és a „Ferencváros” név használatáról 

szóló 2/1999. (I. 29.) számú rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 25/2002. (X. 10.) sz. rendelete, 

 

32. a helyi építmény- és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 4.) sz. rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2002. (XII. 17.) sz. rendelete, 

 

33. a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és 

kegyeleti támogatásairól szóló 17/2001. (IX. 03.) sz. rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2002. (XII. 20.) számú rendelete, 

 



34. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

14/2000. (X. 02.) sz. rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 1/2003. (I. 20.) sz. rendelete, 

 

35. az önkormányzat tulajdonában álló bérlemények víz- és csatornahasználati díjának 

térítéséről szóló 1/1997. (I. 17.) sz. rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 3/2003. (I. 20.) sz. rendelete, 

 

36. a háztartási hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatos díjak 

áthárításáról szóló 2/1997. (I. 31.) sz. rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 4/2003. (I. 20.) sz. rendelete, 

 

37. az elővásárlási jog megállapításáról szóló 27/2001. (XII. 29.) számú rendelet 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2003. (II. 07.) sz. 

rendelete, 

 

38. a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek 

használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003. (II. 7.) számú rendelete, 

 

39. az elővásárlási jog megállapításáról szóló 27/2001. (XII. 29.) számú rendelet 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2003. (III. 07.) 

számú rendelete, 

 

40. a helyi építmény és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 04.) sz. rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2003. (III. 07.) sz. rendelete, 

 

41. a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) sz. rendelet módosításáról 

szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2003. (III. 07.) sz. rendelete, 

 

42. a Budapest IX. ker. József Attila lakótelep és környéke Kerületi Szabályozási Terve és 

Építési Szabályzata jóváhagyásáról szóló 21/2002. (X. 10.) sz. rendelet módosításáról szóló 

Budapest IX. ker. Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2003. (III. 07.) sz. 

rendelete, 

 

43. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1999. (IV. 30.) számú rendelet 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (V. 16.) sz. 

rendelete, 

 

44. a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek 

használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2003. (V. 16.) számú rendelete, 

 

45. a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és 

kegyeleti támogatásairól szóló 17/2001. (IX. 3.) sz. rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi 

Képviselő-testületének 23/2003. (V. 16.) számú rendelete, 

 

46. a 14/2000. (X. 02.) számú lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 26/2003. (VI. 27.) sz. rendelete, 



 

47. a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 24/2003. (V. 23.) számú rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) és az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2003. (II. 7.) számú 

rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2003. (VI. 

27.) számú rendelete, 

 

48. a helyi építmény és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 04.) számú rendelet módosításáról 

szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2003. (06. 27.) számú rendelete, 

 

49. a 14/2000. (X. 02.) számú lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 29/2003. (IX. 08.) sz. rendelete, 

 

50. a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 24/2003. (V. 23.) számú rendelet 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2003. (IX. 08.) 

számú rendelete, 

 

51. a helyi értékvédelemről szóló 8/1996. (III. 4.) számú rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2003. (X. 10.) számú rendelete, 

 

52. az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának 

rendjéről szóló 11/1994. (IV. 28.) sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2003. (XI. 07.) sz. rendelete, 

 

53. a kisebbségi önkormányzatok használatába adandó vagyonról szóló 20/2003. (IV. 07) sz. 

rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 40/2003. (XI. 07.) sz. rendelete, 

 

54. a helyi építmény és telekadóról szóló 42/1996 (XI. 04.) számú rendelet módosításáról 

szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2003. (XII. 30.) számú rendelete, 

 

55. a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és 

kegyeleti támogatásairól szóló 17/2001. (IX. 03.) számú rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2003. (XII. 30.) számú rendelete, 

 

56. a járművek elhelyezésének szabályairól szóló 19/2003. (IV. 4.) számú rendeletének 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2003. (XII. 30.) 

számú rendelete, 

 

57. a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2002. (VI. 26.) számú rendelet módosításáról 

szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2003. (XII. 30.) számú rendelete, 

 

58. a 14/2000. (X. 02.) számú lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 2/2004. (I. 26.) sz. rendelete, 

 

59. a települési képviselők díjazásáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II. 23.) sz. 

rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2004. (I. 

26.) számú rendelete, 

 



60. a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 24/2003. (V. 23.) sz. rendeletének 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2004. (III. 16.) sz. 

rendelete, 

 

61. a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek 

használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. rendelet (a továbbiakban:R) módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2004. (III. 01.) sz. rendelete, 

 

62. a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) sz rendelet módosításáról szóló 

Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2004. (III. 16.) sz. rendelete, 

 

63. az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (II. 16) sz. rendelet 

kiegészítéséről szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2004. (III. 16.) sz. 

rendelete, 

 

64. a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1999. (IV. 30.) számú rendelet 

(továbbiakban: R.) módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2004. (IV. 13.) rendelete, 

 

65. a Budapest IX. ker. Metro áruház és környéke Kerületi Szabályozási szóló 10/2004. (III. 

16.) rendelete módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2004. (IV. 13.) rendelete, 

 

66. a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek 

használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2004. (V. 21.) sz. rendelete, 

 

67. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

14/2000. (X. 02.) sz. rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 20/2004. (VI. 28.) sz. rendelete, 

 

68. a 24/2003. (V. 23.) számú, a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendeletének 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2004. (VI. 28.) sz. 

rendelete, 

 

69. a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló 19/2003. (IV. 4.) sz. rendeletének (a 

továbbiakban: R.) módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 

23/2004. (VI. 28.) sz. rendelete, 

 

70. a vásárokról és piacokról szóló 22/1995. (VI. 30.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2004. (IX. 15.) sz. 

rendelete, 

 

71. az állattartás rendjéről szóló 1/2000. (II. 1.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004. (IX. 15.) sz. 

rendelete, 

 

72. a MÁV- Aszódi Telep kerületi Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatának 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 15.) sz. 

rendelete, 



 

73. a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 24/2003. (V. 23.) sz. rendelet módosításáról 

szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004. (IX. 15.) sz. rendelete, 

 

74. a Ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 38/2003. 

(XI. 07.) számú rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 29/2004. (IX. 04.) számú rendelete, 

 

75. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

14/2000. (X. 02.) számú rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 30/2004. (X. 18.) sz. rendelete, 

 

76. a helyi értékvédelemről szóló 8/1996. (III. 4.) számú rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2004. (X. 18.) számú rendelete, 

 

77. a Budapest Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi 

körzetek meghatározásáról szóló 22/2002. (X. 10.) rendeletének (továbbiakban: R) 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2004. (X. 18.) 

rendelete, 

 

78. a Ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 38/2003. 

(XI. 07.) számú rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 35/2004. (X. 18) számú rendelete, 

 

79. a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2004. (XI. 17.) rendelete, 

 

80. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 

20/1996. (IV. 26.) rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról szóló Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2004. (XI. 17.) rendelete, 

 

81. az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, a 19/2004. (VI. 28.) rendelettel 

módosított 6/2004. (II. 16.) sz. rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselő Testületének 42/2004. (XII. 23.) rendelete, 

 

82. a helyi építmény- és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 04.) rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 23.) rendelete, 

 

83. a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2002. (VI. 26.) rendeletének (a 

továbbiakban: R.) módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 

1/2005. (III. 03.) rendelete, 

 

84. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 

20/1996. (IV. 26.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról szóló Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2005. (III. 3.) rendelete, 

 

85. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

többször módosított 14/2000. (X. 02.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról 

szóló Ferencvárosi Önkormányzat 3/2005. (III. 03.) rendelete, 

 



86. a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és 

kegyeleti támogatásairól, illetménykiegészítés megállapításáról szóló 17/2001. (IX. 3.) rendelet 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (III. 3) számú 

rendelete, 

 

87. a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 24/2003. (V. 23.) rendeletének 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2005. (III. 30.) 

rendelete, 

 

88. a Kerületőrség Ferencvárosért városrendészeti egység létrehozásáról és feladatairól szóló 

4/2002. (III. 20.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 10/2005. (III. 30.) rendelete, 

 

89. a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 43/2003. (XII. 30.) rendelet (továbbiakban: R) 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 11/2005. (IV. 27.) rendelete, 

 

90. a Ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló többször 

módosított 38/2003. (XI. 7.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról szóló Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (IV. 27.) rendelete, 

 

91. a 24/2003. (V. 23.), a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendeletének 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2005. (V. 25.) 

rendelete, 

 

92. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

többször módosított 14/2000. (X. 02.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról 

szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (VI. 22.) rendelete, 

 

93. Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek 

meghatározásáról szóló 22/2002. (X. 10.) rendeletének módosításáról (továbbiakban: R.) szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (X. 05.) rendelete, 

 

94. a helyi építmény- és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 4.) rendeletének módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2005. (XI. 10.) rendelete, 

 

95. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 

20/1996. (IV. 26.) rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról szóló Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2005. (XI. 10.) rendelete, 

 

96. az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási 

rendszeréről szóló 7/2002. (IV. 26.) rendelete módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 26/2005. (XI. 10.) rendelete, 

 

97. a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 43/2003. (XII. 30.) számú rendeletének (a 

továbbiakban: R) módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2005. (XII. 07.) rendelete, 

 

98. a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és 

kegyeleti támogatásairól, illetménykiegészítés megállapításáról szóló 17/2001. (IX. 03.) 

rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2005. 



(XII. 07.) rendelete, 

 

99. a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) számú rendelet (továbbiakban: 

R.) módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006. (II. 09) 

számú rendelete, 

 

100. az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. (II. 09.) sz. rendelet 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő testületén 13/2006. (V. 04.).sz. 

rendelete, 

 

101. a Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi és fogorvosi 

körzetek meghatározásáról rendelkező 22/2002. (X. 10.) rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (IX. 5.) rendelete, 

 

102. az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI. 08.) 

rendelete módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. 

(IX. 06.) rendelete, 

 

103. a járművek elhelyezésének helyi szabályairól rendelkező 19/2003. (IV. 4.) rendelet 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (IX. 15.) 

rendelete, 

 

104. az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2006. (II. 09.) 

sz. rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2006. 

(IX. 15.) rendelete, 

 

105. a helyi építmény- és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 04.) rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (IX. 22.) rendelete, 

 

106. a települési képviselők díjazásáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II. 23.) 

rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (X. 

20.) rendelete, 

 

107. a helyi építmény- és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 04.) rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XI. 09.) rendelete, 

 

108. a Ferencvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2002. (III. 20.) 

rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2006. (XII. 

07.) rendelete, 

 

109. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 

20/1996. (IV. 26.) rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 24/2006. (XII. 7.) rendelete, 

 

110. az önkormányzat tulajdonában álló bérlemények víz- és csatornahasználati díjának 

térítéséről szóló 1/1997. (I. 17.) rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 25/2006. (XII. 07.) rendelete, 

 

111. a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 7/1999. (IV. 30.) rendelet módosításáról 

szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2006. (XII. 07.) rendelete, 



 

112. a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló 19/2003. (IV. 4.) rendelet 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2006. (XII. 07.) 

rendelete, 

 

113. a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 22/2004. (VI. 28.) 

rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2006. 

(XII. 07.) rendelete, 

 

114. a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2006. (XII. 07.) rendelete, 

 

115. a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 

7/2006. (III. 10.) rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 31/2006. (XII.7.) rendelete, 

 

116. a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/1999. (IV. 30.) rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2006. (XII. 7.) rendelete, 

 

117. az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2006. (II. 09.) 

sz. rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2007. 

(II. 07.). sz. rendelete, 

 

118. a helyi értékvédelemről szóló a 8/1996. (III. 4.) rendelete módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 06.) rendelete, 

 

119. az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 07.) sz. rendelet 

továbbiakban (R.) módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2007. (V. 04.) számú rendelete, 

 

120. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 10/2007. (VI. 08.) rendelete, 

 

121. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 

20/1996. (IV. 26.) rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 12/2007. (VI. 08.) rendelete, 

 

122. a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (VI. 22.) rendelete, 

 

123. a 9/2007. (V. 04.) számú rendelettel módosított, az önkormányzat 2007. évi 

költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 07.) sz. rendelet továbbiakban (R.) módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (X. 05.) számú rendelete, 

 

124. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2007. (X. 05.) rendelete, 

 



125. a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III. 10.), illetve a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1999. (IV. 30.) számú rendeletek 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (10. 05.) 

rendelet, 

 

126. a helyi építmény- és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 04.) rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2007. (XI. 09.) rendelete, 

 

127. a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és 

kegyeleti támogatásairól, illetménykiegészítés megállapításáról szóló 17/2001. (IX. 03.) 

rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. 

(XII. 21.) rendelete, 

 

128. az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2007. (II. 07.) 

sz. rendelet továbbiakban (R.) módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 2/2008. (II. 15.) számú rendelete, 

 

129. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 

20/1996. (IV. 26.) rendeletének módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 6/2008. (II. 15.) rendelete, 

 

130. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 11/2008. (IV. 11.) rendelete, 

 

131. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 15.) sz. rendelet 

továbbiakban (R.) módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2008. (V. 09.) számú rendelete, 

 

132. a közterület használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) rendelet módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (V. 09.) rendelete, 

 

133. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008. (V. 09.) rendelete, 

 

134. az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről szóló 27/2005. (XII. 07.) rendelet 

módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (VI. 06.) 

rendelete, 

 

135. a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út - Haller utca - 

Nagyvárad tér - Szent László Kórház KSZT határa - Könyves Kálmán körút - M5 felüljáró - 

Gyáli út - Ferencvárosi pályaudvar - MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület 

Kerületi Szabályozási Tervéről szóló 18/2004. (V. 21.) sz. rendeletének módosításáról szóló 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (VI. 27.) rendelete, 

 

136. a 13/2008. (V. 09.) sz. rendelettel módosított, önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 

szóló 3/2008. (II. 15.) sz. rendelet továbbiakban (R.) módosításáról szóló Ferencvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008. (X. 03.) számú rendelete, 

 



137. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 25/2008. (X. 03.) rendelete, 

 

138. az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről szóló 27/2005. (XII. 07.) rendelet 

módosításáról szóló 1/2008. (I. 25.) rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 27/2008. (XI. 07.) rendelete, 

 

139. önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2008. (II. 13.) 

rendelet továbbiakban (R.) módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 3/2009. (II. 6.) számú rendelete, 

 

140. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 

20/1996. (IV. 26.) rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról szóló Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (III. 06.) rendelete, 

 

141. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 6.) rendelet továbbiakban 

(R.) módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 8/2009. (IV. 03.) számú rendelete, 

 

142. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006. 

(III. 10.) rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2009. (IV. 03.) rendelete, 

 

143. a kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető 

tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló 10/2008. (IV. 11.) rendelet módosításáról 

szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2009. (IV. 03.) rendelete, 

 

144. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. 

kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2009. (V. 08.) rendelete, 

 

145. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 

20/1996. (IV. 26.) rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról szóló Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009. (VI. 26.) rendelete, 

 

146. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) számú rendeletének módosításáról szóló Budapest Főváros 

IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2009. (IX. 04.) rendelete, 

 

147. a 8/2009. (IV. 03.) sz. rendelettel módosított, az önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 6.) rendelet továbbiakban (R.) módosításáról szóló Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Képviselő-

testületének 17/2009. (IX. 18.) számú rendelete, 

 

148. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 

20/1996. (IV. 26.) rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. (IX. 18.) rendelete, 

 



149. az önkormányzati építési beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, 

lebonyolításának rendjéről szóló 37/2004. (XI. 17.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 

módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 20/2009. (IX. 18.) rendelete, 

 

150. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) számú rendeletének módosításáról szóló Budapest Főváros 

IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009. (XI. 06.) rendelete, 

 

151. az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről szóló 14/2009. (IX. 04.) rendelet 

módosításáról szóló Budapest Fővárosi IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 22/2009. (XI. 06.) rendelete, 

 

152. a helyi értékvédelemről szóló 8/1996. (III. 04.) rendelet módosításáról szóló Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2009. (XI. 06.) 

rendelete 

 

153. a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út - Haller utca - 

Nagyvárad tér - Szent László Kórház KSZT határa - Könyves Kálmán körút - M5 felüljáró - 

Gyáli út - Ferencvárosi pályaudvar - MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület 

Kerületi Szabályozási Tervéről szóló 18/2004. (V. 21.) sz. rendeletének módosításáról szóló 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2009. 

(XII. 04.) rendelete, 

 

154. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2009. (XII. 18.) rendelete, 

 

155. a zaj elleni védelem egyes szabályairól szóló 26/2009. (XII. 04.) rendeletének 

(továbbiakban: R) módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2009. (XII. 18.) rendelete, 

 

156. az önkormányzat többször módosított 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 6.) 

rendelet továbbiakban (R.) módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Képviselő-testületének 4/2010. (II.05.) számú 

rendelete, 

 

157. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendeletének módosításáról szóló Budapest Főváros IX. 

kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (III.05.) rendelete, 

 

158. az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről szóló 14/2009. (IX. 04.) rendelet 

módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 6/2010. (III. 05.) rendelete, 

 

159. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterület használatáról szóló 20/1996. 

(IV. 26.) rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (III. 05.) rendelete, 

 

160. az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.22.) rendelet módosításáról 



szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 10/2010. (III.05.) rendelete, 

 

161. a Budapest, IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2003. 

(XII. 30.) rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (V. 07.) rendelete, 

 

162. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) számú rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. 

kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (V. 14.) rendelete, 

 

163. az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (I. 22.) sz. 

rendeletének módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 15/2010. (VI. 04.) számú rendelete, 

 

164. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 

20/1996. (IV.26.) rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2010.(VI. 04.) rendelete, 

 

165. a helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III. 4.) sz. rendelet módosításáról szóló 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2010. 

(VI. 04.) rendelete, 

 

166. a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló 19/2003. (IV. 04.) rendeletének (a 

továbbiakban: R.) módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2010. (VII. 06.) rendelete, 

 

167. az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (I. 22.) 

rendeletének módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

23/2010. (07. 06.) sz. rendelete, 

 

168. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendeletének módosításáról szóló Budapest Főváros IX. 

kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2010. (IX. 10.) rendelete, 

 

169. a helyi értékvédelemről szóló 8/1996. (III. 04.) rendelet módosításáról szóló Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2010. (X. 05.) 

rendelete, 

 

170. a Ferencvárosi Parkőrség létrehozásáról szóló 8/2008. (II. 15.) önkormányzati 

rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete, 

 

171. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendeletének módosításáról szóló Budapest Főváros IX. 

kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2010. (XII. 17) rendelete, 

 

172. a Ferencvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2002. (III. 20.) 

rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 1/2011. (I. 21.) rendelete, 

 



173. az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010. (I. 22.) 

rendeletének módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

4/2011. (II. 28.) rendelete, 

 

174. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendeletének módosításáról szóló Budapest Főváros IX. 

kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 9/2011. (III. 07.) rendelete, 

 

175. a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és 

kegyeleti támogatásairól, illetménykiegészítés megállapításáról rendelkező önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 10/2011. (III. 07.) rendelete, 

 

176. a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, használatáról és egyes fák 

védelméről szóló 16/2010. (VI. 04.) rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 11.) rendelete, 

 

177. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (I. 28.) rendeletének 

módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 15/2011. (V. 23.) rendelete, 

 

178. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) számú rendeletének módosításáról szóló Budapest Főváros 

IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI. 06.) rendelete, 

 

179. a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III. 10.) és a 2011. évi 

költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) rendeletének módosításáról szóló Budapest Főváros IX. 

kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 11.) rendelete, 

 

180. a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról használatáról és egyes fák 

védelméről szóló 16/2010. (IV. 4.) rendelet módosításáról szóló 13/2011. (IV. 11.) rendelet 

módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 19/2011. (VII. 11.) rendelete, 

 

181. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 

20/1996. (IV. 26.) rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (IX. 26.) rendelete, 

 

182. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (X. 08.) 

önkormányzati rendelete, 

 

183. a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 02.) önkormányzati rendeletez, 

 

184. a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (V. 26.) 



önkormányzati rendelete, 

 

185. a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II. 02.) önkormányzati rendelete, 

 

186. a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelete, 

 

187. a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) rendelet 

módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 8/2016. (V. 03.) önkormányzati rendelete, 

 

188. a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 21.) 

önkormányzati rendelete, 

 

189. a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 

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

rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 10/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete, 

 

190. a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, 

 

191. a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendelete, 

 

192. az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelete, 

 

193. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a 

helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 11/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-

testületének 7/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelete, 

 

194. az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 18/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, 

 

195. a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, 

 

196. a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) 



önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelete, 

 

197. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 34/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelete, 

 

198. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 3/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete, 

 

199. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

szóló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, 

 

200. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

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

módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 18/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete, 

 

201. a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási 

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

rendelet módosításáról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2020. (XI. 

25.) önkormányzati rendelete, 

 

202. a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 25/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelete. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2023. …….. …... 

 

 

 

 Baranyi Krisztina     Baloghné dr. Nagy Edit 

     polgármester         címzetes főjegyző 

 
  



 

 

 

2. sz. melléklet 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) jelenleg 299 darab hatályos rendelete van a jogi adatbázisok szerint. Ebből a 

299-ből azonban csak 95 darab olyan rendelet van, ami valóban érdemi és alkalmazandó, 

alkalmazható szabályokat tartalmaz. A maradék 204 rendelet esetében azt láthatjuk, hogy azok 

- olyan módosító rendeletek, amiket a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) hatálybalépése előtt alkottak meg, ezért azokra a Jat. által bevezetett 

automatikus dereguláció (12-12/B. §) szabályai nem vagy csak részben alkalmazhatóak, és a 

Jat. hatálybalépése, változása során nem kerültek felülvizsgálatra, 

- olyan módosító rendeletek, amik bár a Jat. hatálybalépése után kerültek megalkotásra, azok 

végre nem hajtható módosításokat tartalmaznak, így a 2019. március 15-e előtt hatályos Jat. 

alapján azok teljes hatályon kívül helyezésére nem kerülhetett sor, 

- olyan rendeletek, amik régi elavult alkalmazási szabályokat tartalmaznak (pl.: 2017-es évben 

kell alkalmazni, folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni, de már nincs relevanciája), ezért 

sosem volt rájuk alkalmazható a Jat. szerinti dereguláció. 

Ezek a rendeletek érdemi, normatív rendelkezéseket nem tartalmaznak, csupán a hatályos 

rendeletek számát növelik, megnehezítve ezzel a valóban hatályos és alkalmazandó rendeletek 

megtalálását, keresését, megtévesztik a jogkeresőt és átláthatatlanná teszi Ferencváros 

rendeleteit. Az Önkormányzat hitet tett 2019-ben az átláthatóság érvényre juttatása mellett, 

ennek keretében alkotta meg a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati 

rendeletet. Az átláthatóság és a jogkeresés további fontos kritériuma a jogrendszer megtisztítása 

és karbantartása, a szabályok alkalmazásának és keresésének megkönnyítése. Ennek keretében 

szükségessé vált az önkormányzati jogrendszer megtisztítása és azon rendeletek technikai 

deregulációja, vagyis hatályon kívül helyezése, amik érdemi szabályokat nem tartalmaznak. Ez 

a rendelet – figyelembe véve az egyes önkormányzati rendeleteknek az Alaptörvény 

tizenegyedik módosításának hatálybalépésével összefüggő módosításáról, valamint hatályon 

kívül helyezéséről szóló rendeletet – erre tesz javaslatot, hogy a hatályos önkormányzati jog 

megállapítható legyen, megmutatva az Önkormányzat hatályos érdemi rendeleteit. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

Technikai dereguláció. 

2. §-hoz 



A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.  
 

 

 

 

 

 

  



3. sz. melléklet 

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 

 

Ezek a rendeletek érdemi, normatív rendelkezéseket nem tartalmaznak, csupán a hatályos 

rendeletek számát növelik, megnehezítve ezzel a valóban hatályos és alkalmazandó rendeletek 

megtalálását, keresését, megtévesztik a jogkeresőt és átláthatatlanná teszi Ferencváros 

rendeleteit. Az előterjesztés megkönnyíti a hatályos joghoz való hozzáférést, segít az 

eligazodásban.  

 

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 

 

Még soha nem volt rendeleti szintű átfogó deregulációs felülvizsgálat Ferencvárosban, ezért 

időszerű és szükséges a rendeleti rendszer megtisztítása.  

 

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

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 


