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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület a 2012. április 26. napján tartott ülésén megalkotta a közterületek 
rendjéről szóló 24/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), amely 
több alkalommal módosításra került.  
 
Indokolt a Rendelet felülvizsgálata, mivel a Kúria Önkormányzati Tanácsának 
Köf.5002/2019/5. számú döntése értelmében nem tartalmazhat a rendelet közlekedési 
szabályszegést megállapító és azt szankcionáló rendelkezést, figyelemmel arra, hogy a 
közlekedési szabályszegéseket és azok jogkövetkezményeit már magasabb szintű 
jogszabályok (KRESZ, szabálysértési törvény, 42/2007. (XII.29.) Korm. rendelet, 63/2012. 
(IV.2.) Korm. rendelet, 42/2011. (VIII.11.) NFM rendelet) is szabályozzák. A magasabb 
szintű jogszabályok által már szabályozott kérdésekben pedig az Önkormányzatnak nincs 
hatásköre előírásokat meghatározni, tekintettel arra, hogy Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (2) bekezdése alapján önkormányzati rendelet megalkotására kizárólag még nem 
szabályozott területen, eredeti jogalkotói hatáskörben, vagy más jogszabályok felhatalmazása 
alapján, származékos jogalkotói hatáskörben kerülhet sor. A zöldterületi parkolást tiltó és azt 
szankcionáló, Rendeletben található rendelkezéseket szükséges tehát hatályon kívül helyezni. 
Indokolt ugyanakkor, hogy a közterületi, zöldfelületen történő parkolással szembeni fellépés 
lehetőségei megvizsgálásra kerüljenek, ezért javasolt a polgármestert felkérni a vizsgálat 
lefolytatására, és a vizsgálat eredményének képviselő-testület elé történő beterjesztésére. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-a alapján a 
Rendeletben nem ismételhető meg magasabb szintű jogszabály rendelkezése sem, ezért a 
gépjármű eladás közterületen történő hirdetését tiltó rendelkezés is hatályon kívül helyezendő, 
mivel a közterületi reklámozást már a településkép védelméről szóló törvény reklámok 
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. 
rendelet is tiltja.  
 
Javasolt a Rendelet egyes rendelkezéseit módosítani/pontosítani annak érdekében is, hogy 
azok mindenben megfeleljenek a jelenlegi alkalmazási gyakorlatnak. 
 
A Jat. 17.§- a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel 
kell mérnie a szabályozás várható következményeit. 
 

 



„17.§ (2) 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.” 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Pontosított, a gyakorlati tapasztalatoknak és a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelő 
helyi szabályozás. 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincsenek.  
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A jogalkotás elmaradása esetén a Rendelet szövege nem felelne meg a magasabb szintű 
jogszabályok rendelkezéseinek. 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi döntések meghozatalát. 
 

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. 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
közterületi, zöldfelületen történő parkolással szembeni fellépés lehetőségeit vizsgálja 
meg és terjessze a testület elé a vizsgálat eredményeképpen figyelembe vehető megoldási 
javaslatokat.  
 
Határidő: azonnal, illetve 2019. szeptember 30. napja. 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2019. június 14.  
   Solymosi Sándor  
       polgármester 
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