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TA R TA L O M J E G Y Z É K

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 60/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros közigaz-

gatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tá-
rolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról  ......................................................... 1956
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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
60/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakí-
tásáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 

30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet-
re figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi
Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabá-
lyozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rende-
let a következő 50/A. §-sal egészül ki:

„50/A. § A 13. § (1) bekezdésétől, a 26. § (1) bekez-
désétől, a 39. § (3) bekezdésétől, illetve a 40/A. § (3) be-
kezdésétől eltérően a 2020. évben érvényes lakossági 
várakozási hozzájárulás, gazdálkodói várakozási hozzá-

járulás, egészségügyi várakozási hozzájárulás, lakossági 
behajtási hozzájárulás, lakossági behajtási-várakozási 
hozzájárulás, gazdálkodói behajtási-várakozási hozzá-
járulás, egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás, 
városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás, illet-
ve városrendészeti behajtási hozzájárulás 2021. március 
31-ig érvényes.”

2. §

Hatályát veszti a Budapest főváros közigazgatási terü-
letén a járművel várakozás rendjének egységes kialakítá-
sáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek 
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) ön-
kormányzati rendelet 50/A. §-a.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép ha-
tályba.

(2) A 2. § 2021. április 1-jén lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.             Karácsony Gergely s. k. 
főjegyző főpolgármester
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