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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

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

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2017. november 29-i ülésére 
 
 
 
Tárgy:  a közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 
valamint a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében gazdálkodó szervezet ügyfél – törvény, 
eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – 
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során 2018. január 1-jétől köteles az 
ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások 
ellenértékét elektronikus úton megfizetni. 

A közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése 
értelmében a közterület-használati díjakat csak a Polgármesteri Hivatal házipénztárában lehet 
befizetni. A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) 
önkormányzati rendelet jelenleg hatályos rendelkezése értelmében a behajtási díjakat a 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Házipénztárában, vagy a Polgármesteri Hivatalban 
beszerezhető csekken kell befizetni, vagy Kistarcsa Város Önkormányzata számlaszámára 
kell átutalni. A fenti törvényben foglaltak alapján mindkét önkormányzati rendelet 
módosítása, pontosítása szükséges oly módon, hogy az elektronikus ügyintézés keretében a 
díjak elektronikus úton is megfizethetőek legyenek. 

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: 
 Harmonizálásra kerül a helyi szabályozás a magasabb rendű jogszabállyal, 

egyértelmű lesz az érintett lakosság számára. A változtatásnak költségvetési 
hatása nincs. 

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 jogalkotás hiányában ellentétes marad a helyi rendelet a vonatkozó magasabb 
rendű jogszabállyal.  

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, valamint a helyi közútra 
történő behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2017. (...) önkormányzati rendeletét. 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. november 14. 
 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 
 


