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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról 
szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) még 2013. 
októberében alkotta meg a képviselő-testület, a helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 18/2011. (XII. 1.) önkormányzati 
rendeletet pedig 2011-ben.  
Az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások, illetve a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) változása miatt szükséges az Ör. módosítása.  
 
A Jat. 2019. március 15. napjától hatályos 8. § (2) bekezdés b) pontja lehetőséget ad 
az önkormányzati rendelet bevezető részének módosításra. A megengedő rendelkezés 
indoka, hogy a Kúria a gyakorlata alapján pusztán a bevezető rész nem megfelelősége 
miatt az önkormányzati rendeletek törvénysértését állapítja meg és a teljes jogszabályt 
megsemmisíti. Ezen helyzetek kezelése érdekében lehetővé vált, hogy az 
önkormányzati rendelet bevezető része módosítható legyen, amelyre az Ör. 
módosítása keretében is sor kerül. 
 
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 
18/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendeletet javaslom hatályon kívül helyezni és 
rendelkezéseivel kiegészíteni az Ör.-t.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és rendelet 
megalkotására. 
 
 
Eplény, 2020. március 23.  
 
  Fiskál János 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

 
a közterületek használatáról  szóló  

12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § tekintetében a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, 
a 2. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 3. § tekintetében tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §  A közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Ör.) bevezető része helyébe a következő 
bevezető rész lép: 
„Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 17. §, a 19. § (1), (3) 
bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a 7. § (1) bekezdése, 17. §, a 19. § (2) bekezdése tekintetében az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 92. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a 20/A. § (1) bekezdés tekintetétben az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,  
a 20/A. § (2) bekezdés tekintetében a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”  

 
2. §   Az Ör. 19. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(3) A Képviselő-testület a hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos 
hatáskörét átruházza a polgármesterre.” 

 
3. §   Az Ör. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:  
 

„7/A. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén 
az igénybevételi díj mértéke és megfizetésének módja 
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20/A. § (1) A helyi közut nem közlekedési célú igénybevétele esetén az 
igénybevételi  díj mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
(2)  A képviselő-testület a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez 
szükséges közútkezelői hozzájárulással kapcsolatos hatáskörét átruházza a 
polgármesterre.  
(3) Az igénybevételi díjat Eplény Községi Önkormányzat bankszámlájára 
utalással, vagy az önkormányzat nevére szóló befizetési csekken kell 
megfizetni. A befizetést igazoló bizonylatot vagy banki átutalási igazolást, a 
közútkezelői hozzájárulással együtt, az igénybevétel ideje alatt, az 
igénybevétel helyszínén kell tartani.”  

 
4. §   Az Ör., e rendelet 1. mellékletének megfelelő tartalommal, 2. melléklettel 

egészül ki. 
 
5. § (1)  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 (2)  Hatályát veszti 

a) az Ör. 20. § -a,  
b) a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő 

díjakról szóló 18/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet.   
 
 

Fiskál János 

polgármester 

 

 

dr. Dancs Judit 

jegyző 
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1. melléklet a közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati 
rendelete módosításáról szóló …/2020. (...) önkormányzati rendelethez 

 
.„2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2013. (X. 31.) 

szóló önkormányzati rendeletéhez 
 
 
A közút nem közlekedési célú igénybevételének a mértéke önkormányzati 

közutak kategóriái  
 

1. Közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díj: 
1.1. Belterületi másodrendű és gyűjtő út 300 Ft/m2/nap 
1.2. Belterületi mellékutak: 

1.2.1. lakó és kiszolgáló utak    250 Ft/m2/nap 
1.2.2. kerékpárutak, gyalogutak és járdák 200 Ft/m2/nap 

1.3. Külterületi közutak 100 Ft/m2/nap 
 
 
2. Figyelembeveendő egyéb szempontok szorzószámai a díj számításánál. 

  A közút teljes szélességben történő lezárása esetén alkalmazandó szorzószámok: 
2.1. másodrendű és gyűjtő út: 5 
2.2. mellékutak:                      4 
2.3. külterületi közutak:                  3” 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
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…/2020. (…) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata 
a közterületek használatáról  szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 
 

I. 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz 

igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. 

(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, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
II. 

 
Eplény Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet módosítás 
tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 

a)  A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
aa) A Tervezet társadalmi hatásai: számottevő társadalmi hatása nincs  
 A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: A közút nem közlekedési 

célú igénybevétele esetén fizetendő díjak változnak.  
 ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
 A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, 

számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései 
nincsenek. 

 ac)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
  A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem 

keletkeztet. 
 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei:  

 Az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások, illetve a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény változása miatt szükséges az Ör. módosítása.  
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3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 

 
A Tervezet elfogadása a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest 
többlet személyi feltételt nem igényel. 

 
 
 

 


