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Tisztelt Képviselő-testület!
A munkaterv alapján az októberi testületi ülés napirendi pontjaként szerepel a közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendeletnek a felülvizsgálata.
A most beterjesztett új rendelettervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény által, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet által
támasztott követelményeknek.
A jelenleg hatályos rendelet szabályozását vette át teljes egészében az új rendelettervezet. A
korábbi szabályozáshoz képest új elem az általános rendelkezések fejezet pontosítása. A
rendelet célja és hatálya került egyértelműen szabályozásra.
A rendelettervezet kiegészült egy 13. §-sal, amely kibővíti a közterület-használati díj
megfizetésére vonatkozó mentességek körét.
A 15. §-ban a szabálysértési bírság összege 30.000,- Ft-ról, 50.000,- Ft-ra került megemelésre,
valamint a helyszíni bírság kiszabásának lehetőségével is kiegészült a szakasz.
A rendelettervezet 2. mellékletében 9. pontban meghatározott díjtételek változtak a korábbi
díjtételekről.
A korábbi rendelet 6. § (3) bekezdése feladatot állapított meg a jegyző részére, azonban ezt
önkormányzati rendelet nem teheti meg, így ezen szabályozás kivételre került.
A közterület fogalma kivételre került, mivel központi jogszabály (épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény) határozza meg. Az 1988. évi I.
törvény a közút nem közlekedési célú igénybevételét szabályozza, ezért azt helyi rendelet nem
szabályozhatja másként. Az 1988. évi I. tv. előírja, hogy a közút nem közlekedési célú
igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni.
A Kultúrházra vonatkozó díjmegállapítást szintén ki kellett venni a rendeletből, tekintettel
arra, hogy ebben az esetben a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. A
Kultúrház nem minősül közterületnek.
A mozgó árusítás vonatkozásában a díjat nem lehet m2-ben meghatározni, mert nem helyhez
kötött az árusítás, így ez sértené a jogbiztonságot. Ennek megfelelően havi, illetve napi díjak
kerültek megállapításra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelettervezet
elfogadására.
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