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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 (továbbiakban: Rendelet.) 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. 

A legutóbbi módosítás óta eltelt időszak alatt szerzett tapasztalatok tették szükségessé a 
Rendelet ismételt felülvizsgálatát. A jelenlegi módosítás során – a közterület állagának 
megóvása érdekében és forgalombiztonsági okból – beiktatásra került egy új előírás, miszerint 
bármilyen jellegű műtárgy (szikla, autógumi, pózna stb.), vagy növényzet elhelyezése az 
úttest széle és az árok közötti területen, árok hiányában az úttest szélétől mért 1 méter 
távolságon belül tilos. Továbbá pontosításra és kiegészítésre került azon tevékenységek 
listája, amelyekhez közterület-használati megállapodás szükséges, kiegészült a közigazgatási 
bírsággal sújtható jogsértések köre. Egyúttal csökkent a közterület-használati megállapodások 
benyújtási határideje, amelyet az eddig szerzett tapasztalatok indokoltak. 

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: 
 A lakosság számára a közterület használatának szabályai, előírásai 

egyértelműbbé válnak, kis mértékben bevétel növekményt jelent a 
költségvetésben. 

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincs. 

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Kis mértékű. 

b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A jogsértések szankcionálása végrehajtható legyen a gyakorlatban is. Elmaradása 
esetén a szabályozás nem egyértelmű, nem teljes körű.  

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 …/2017. 
(...) önkormányzati rendeletét. 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. január 11. 
 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 


