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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
   A Képviselő- testület által 2013. december 5. –én elfogadott 48/2013. (XII.12.) 
önkormányzati rendelet záró rendelkezéseiből kimaradt a 35/2009. (IX. 28.) Ök sz. rendelet 
(továbbiakban: rendelet) hatályon kívül helyezése, ezért szükséges azt most megtenni. A 
48/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet jóval nagyobb területet szabályoz, és teljesen lefedi 
a hatályon kívül helyezendő rendelet által lefedett területet. A jogharmonizáció és a rendezett, 
egyértelmű  szabályozás érdekében szükséges jelen rendelet elfogadása. 
 
   Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjen. 

 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
Tárgyalja:  A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Trummer Tamás főépítész 
 
Budapest, 2014. január 16. 
 
 
 
 
       Szabados Ákos 
         polgármester 
 
 



Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő- 
testületének  

...../...... (.......) önkormányzati rendelete  
a Fiume utca – Kakastó utca folytatása – belterületi határvonal – Erzsébet 

csatorna által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről szóló 
34/2002.(XII.2.) Ök. sz rendelet és a Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzatról szóló mód. 25/2001.(VII. 30.) Ök. sz. rendelet (KVSZ) 
módosításáról szóló 35/2009. (IX. 28.) Ök. sz. rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § Hatályát veszti: 
a) a Budapest, XX. ker. Fiume u. - Kakastó u. folytatása - belterületi határvonal - 

Erzsébet csatorna által határolt terület kerületi szabályozási tervéről és helyi építési 
szabályzatáról szóló 34/2002. (XII.2.) Ök. sz. rendelet 6.§ (6) bekezdése, 

b) a Fiume utca – Kakastó utca folytatása – belterületi határvonal – Erzsébet csatorna 
által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről szóló 34/2002.(XII.2.) Ök. sz 
rendelet és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló mód. 
25/2001.(VII. 30.) Ök. sz. rendelet (KVSZ) módosításáról szóló 35/2009. (IX. 28.) Ök. 
sz. rendelet. 

Záró rendelkezések 

2. § Jelen rendelet a 2014. február 1. -én lép hatályba. 

Szabados Ákos Dr. Kiss Irén 

polgármester jegyző 

 
 
 
 



Indokolás 
 

Általános indokolás 
 

A 48/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet záró rendelkezése nem tartalmazza a hatályon 
kívül helyezett rendeletet. 2014. február 1-én ezért két rendelet lenne hatályban, amelyek 
területi hatáskörük részben egyező, de tartalmilag eltérő. A hatálybalépést megelőzően ezért 
szükséges a 35/2009. (IX. 28.) Ök sz. rendeletet és ezzel összefüggésben a 34/2002. (XII.2.) 
Ök. sz. rendelet 6.§ (6) bekezdését hatályon kívül helyezni. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ Meghatározza a hatályon kívül helyezett jogszabály pontos megnevezését, területi 
lehatárolását. 
2.§ A hatálybalépés összhangban van a 48/2013. (XII. 12.) Ök. sz. rendelet hatálybalépésével. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Hatásvizsgálati lap 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a 
jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés 
alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:  
 
Társadalmi hatások: 
A rendeletnek nincs társadalmi hatása. 
 
Gazdasági, költségvetési hatások:  
A rendeletnek nincs költségvetési hatása 
 
Környezeti és egészségi hatások: 
A rendeletnek nincs környezeti hatása  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendeletnek nincs adminisztratív hatása, de elmaradása esetén egyes építésügyi hatósági 
eljárásokat akadályoztathat. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A jogharmónizáció miatt szükséges, elmaradása esetén a rendelet által szabályozott területre 
két egyenrangú szabályozás maradna érvényben. A 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 
záró rendelkezéseiből kimaradt rendelkezésről van szó, megalkotása ezért nem tartalmi, 
hanem jogalkotás technikai természetű.   Ezen rendelet elfogadása után a 2014. február 1-től 
hatályba lépő 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet szabályozza a területet. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A rendelet módosításához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 
rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételt nem igényel.        
 
 
 
 
 


