
1 
 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2015. december 16-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. 

Az elmúlt évek során beérkezett kérelmek, és a közterület-felügyelő által tapasztaltak 
szükségessé teszik egyes díjtételek módosítását az alábbiak szerint. 

A szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak (pl. tüzelőanyag, tüzifa) ideiglenes 
tárolása jellemzően egy-két napot vesz igénybe, ezért méltányolható a lakosság azon kérése, 
hogy a díjtétel ennek megfelelően kerüljön megállapításra, csökkentve az egységnyi díjtételt 
és az időtartamot. Ezzel ellentétben az építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és 
törmelék, termőföld, építési engedélyhez nem kötött létesítmények elhelyezése esetén az 
igénybevételi díj (500,- Ft/m2/hó) nem arányos az igénybevétel jellegével és szokásos 
időtartamával, ezért javasolt az egységdíjat egy hétre megállapítani. Egyúttal kiegészítésre, 
pontosításra került a pótdíjfizetési kötelezettséget megállapító rendelkezés is. 

A novemberi képviselő-testületi ülésen elhangzott javaslatokra (zöldfelületen való parkolás 
tiltása, valamint a lakóövezetben működő vállalkozásokhoz érkező gépjárművek közterületi 
parkolásának szabályozása) jelen előterjesztés nem tér ki, mivel a problémák megoldásának 
kidolgozása körültekintő munkát igényel (pl. hasonló önkormányzati szabályozások 
áttekintése). 
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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. 

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 használatának pontosítása érdekében megalkotott 

szabályozás. 
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

 A közterület használatának szabályai, az ingatlan-tulajdonosok kötelezettségei 
egyértelműbbé válnak. 

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. december 2. 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
Melléklet:  a közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet  
 


