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„Nyílt ülésen tárgyalandó” 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: a közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek rendjéről szóló 24/2012. 

(IV. 27.) önkormányzati rendeletében határozta meg a helyi adottságok figyelembevételével a 

közterületek használatának rendjére, a köztisztaságra, zöldterület kezelésre vonatkozó 

szabályokat, a közterület-használati kérelem benyújtásának módját, és megállapította a 

közterület-használati díj mértékét. 

Számos esetben észlelik a közterület-felügyelők, hogy közterület-használati hozzájárulás 

nélkül kerülnek kihelyezésre pl. építési konténerek, építőanyagok. Több alkalommal az is 

előfordult, hogy a kihelyezett konténer vagy építőanyag a forgalmat is zavarta (járdán, úttest 

szélén). 

A fenti tapasztalatok alapján tehát szigorítani szükséges a Rendeletet, és javasolt egy ún. 

pótdíj fizetési kötelezettség meghatározása ezen esetekre, így aki hozzájárulás nélkül, vagy 

attól eltérően, esetleg a hozzájárulásban meghatározott időtartamon túl használja 

rendeltetéstől eltérően – a rendeletben foglalt módokon – a közterületet, a Rendeletben 

foglalt, vonatkozó díjtételen felül 10.000,- forint pótdíjat is köteles megfizetni. 

Az előzmények alapján szükséges tehát a Rendelet módosítása az előterjesztés mellékletét 

képező rendelet-tervezet szerint. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét tájékoztatni kell. 
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Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 

A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 

következők: 

aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

 Pontosabb, a közterület jogszerű használatának érdekében megalkotott 

szabályozás. 

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

 A közterület hozzájárulás nélküli, vagy attól eltérő használatának 

jogkövetkezményei kerültek szigorításra. 

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 Nincs. 

b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet módosítása szükséges a szabályok alkalmazhatósága érdekében. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

 Rendelkezésre állnak. 

Az előzmények megtárgyalása után kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét 

képező rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Rendeletalkotás! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a közterületek 

rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2015. 

(...) önkormányzati rendeletét. 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 

 

Kistarcsa, 2015. október 13. 

 

 Solymosi Sándor 

 polgármester 

 


