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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) az elmúlt időszak tapasztalatai alapján felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat 
eredményeképpen a Rendelet mellékelt módosító rendelet (1. számú melléklet) szerinti 
módosítása indokolt. 
 
A módosítás következtében az alábbi változások átvezetésére kerül sor: 
 
A Rendelet jelenleg hatályos 3. § (2) bekezdése kimondja, hogy személygépkocsin és 
motorkerékpáron kívüli járművek tárolása közterületen csak közterület-használati hatósági 
szerződés birtokában lehetséges. Tekintettel arra, hogy a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű 
tehergépjármű külön jogszabály alapján közterületen főszabályként nem tárolható, tárolását 
telephelyen kell biztosítani, a szabály alkalmazása a gyakorlatban kizárólag a 3,5 tonna 
össztömeget meg nem haladó gépjárművek esetében merül fel. Abból adódóan, hogy  
- a tárolás fogalma nem határozható meg egyértelműen,  
- egy-egy hatósági észlelés alkalmával nem állapítható meg bizonyíthatóan, hogy adott 

jármű csak parkol vagy közterületen tárolják,  
- illetve, vitatható, hogy amennyiben a járművel időnként közlekednek, beszélhetünk-e a 

jármű tárolásáról, 
- a tárolás nem köthető egy meghatározott időtartamhoz 
 a gyakorlatban nehézséget okoz annak megállapítása, hogy adott jármű esetében közterület-
használati hatósági szerződés megkötése, és ezzel egyidejűleg napi 500 Ft közterület 
használati díj fizetése előírható-e. Az elmúlt időszakban gépjármű tárolására vonatkozó 
hatósági szerződés megkötését ügyfelek nem kezdeményezték, a hatóság pedig 
bizonyíthatóság hiányában sem a szerződés megkötésére, sem díj fizetésére nem tudta 
felhívni azokat az ügyfeleket, akik közterületen parkolnak/tárolják 3,5 tonna össztömeget 
nem meghaladó tömegű tehergépjárművüket. A gyakorlatban alkalmazhatatlan szabály 
hatályon kívül helyezése indokolt.  
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Továbbra is hatályban marad azonban a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése, melyek 
üzemképtelen, hatósági engedéllyel, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek tárolására 
vonatkoznak. Mivel ezek a járművek jogszerűen nem közlekedhetnek, a tárolás bizonyítása 
nem ütközik a fentiekben ismertetett nehézségekbe. 
 
A Rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontja kimondja, hogy közterület-használati hatósági 
szerződés szükséges a közterület igénybevételéhez alkalmi és mozgó árusításra üzlettel nem 
rendelkező kereskedőknek termékei árusítására. Figyelemmel arra, hogy az elmúlt időszakban 
a településen több alkalommal jelentek meg házaló kereskedők, akik a közterületet üzleti 
célokra, a termékeik árusítására használták, indokoltnak tartjuk a meglévő szabály akként 
történő pontosítását, hogy az egyértelműen kifejezze, hogy házaló kereskedés során igénybe 
vett közterület használata is hatósági szerződés megkötését igényli, továbbá, hogy a közterület 
árusításra történő igénybe vétele a közterületet használó házaló kereskedők számára is 
díjköteles. Házaló kerekedők esetén – figyelemmel arra, hogy több közterületet vesznek 
igénybe naponta – indokolt a díjat a használatba vett terület nagyságától függetlenül 
napidíjban meghatározni. Amennyiben a házaló kereskedő nem köt hatósági szerződést, a 
közterület felügyelő jogosult lesz a Rendelet 9/A § alapján helyszíni bírság kiszabására, 
illetve adott esetben a házaló kereskedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
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 az Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 A közterületet használó házaló kereskedők közterület használat után díjat fizetnek, ami 

az Önkormányzat számára bevételt jelent. Az illegálisan, hatósági szerződés 
megkötése hiányában kereskedő házalók bírságolása, illetve a bírság kiszabásának 
kilátásba helyezésétől visszatartó hatás várható. 

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsenek. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincsenek. 
b) A módosító rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
 Indokolt, hogy a Rendelet egyértelmű rendelkezést tartalmazzon abban a tekintetben, 

hogy nem csak az alkalmi és mozgó árusok, hanem a közterületet üzleti célra, 
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árusításra használó házaló kereskedők is az Önkormányzattal kötött hatósági 
szerződés keretei között használhatják a közterületet árusításra. 
Gyakorlatban alkalmazhatatlan volta miatt hatályon kívül helyezendő azon előírás, 
miszerint a járművek tárolása közterületen csak közterület-használati hatósági 
szerződés birtokában lehetséges. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását: 
 
 
 
Rendeletalkotás! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a közterületek 
rendjéről szóló 24/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… (…) 
önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. január 16. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 


