
 
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 
 

 
Szám: KOZP/4657-9/2013. 
 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

2013. október 30-i  
ülésére 

 
 
 
Tárgy: A közterületek használatáról szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása 
 
Előadó: Fiskál János polgármester 

Előterjesztés tartalma: rendelettervezet 

Szavazás módja: minősített többség 
 
Az előterjesztés előkészítésében részt vett: dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető 
 
 
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
                                                                                dr. Dénes Zsuzsanna 
                                                                                      irodavezető 
 
  



 - 2 - 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. 
§ (5) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2), a 28/B. § (1), a 76. § (1) 
bekezdésében és a 112. § (2) bekezdés d) pontjában, továbbá a Mötv. 41. § (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, szükségessé vált a 
közterületek használatáról szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata. 

A jogszabályok változásának, valamint a jogszabályszerkesztés követelményeinek 
való megfelelés miatt nagyobb számú módosításra és kiegészítésre van szükség, ezért 
javasolom, hogy egy új rendelet (1. melléklet) megalkotására kerüljön sor. 

A hatályos közterületek használatáról szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet 
alapelveit a megalkotásra kerülő új rendelet továbbra is hasonlóan megőrzi. A 
magasabb szintű jogszabályokban szabályozott rendelkezések, hivatkozások 
kikerülnek a rendeletből. Az 2013. március 1-től megváltozott közös önkormányzati 
hivatali ügyintézésnek megfelelően kerültek pontosításra az érintett szakaszok, 
bekezdések.  

Néhány szükségessé vált tartalmi változás mellett, a korábbi melléklet is módosításra 
került, a kérelem nyomtatvány az új rendeletben függelékbe kerül. 

A rendelettel egyidejűleg módosításra, illetve kiegészítésre szorul az Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete is. 

Az előterjesztéshez 2. mellékletként csatolom a hatályos rendeletet. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 1. mellékeltként 
csatolt rendelettervezet elfogadására. 
 
 
Eplény, 2013. október 30. 
 
         Fiskál János 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2013.(…) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról,  
és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(IV.27.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 

A rendelettervezet teljes szövege az 1. mellékletben található.
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A közterületek használatáról szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotásáról szóló előzetes hatásvizsgálat 
 

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. 
 

Az Eplény Községi Önkormányzat közterületek használatáról szóló 16/2011.(X.21.) 
önkormányzati rendeletének a hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására 
irányuló 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:.  

 A rendelet felülvizsgálat és új rendelet alkotása elsődlegesen az új 
 önkormányzati törvénynek és a hatályos jogszabályoknak való megfelelést 
 szolgálja. 

  
 A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendeletnek nincsen újabb közvetlen gazdasági és költségvetési hatása. Az 
új rendelet megalkotása a közterület-használat eljárásrendjében, valamint a 
használati jogosultságok és a díjak rendszerében érdemi változtatást nem 
eredményez. 
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ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 

 A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von 
 maga után. 
 

ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 
 többlet hatása nincsen. 
 

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

 
 A rendelet egységes szerkezetű megalkotása ugyanakkor áttekinthetőbbé és 
 könnyebben kezelhetővé teszi a szabályrendszert. 
 A település közös önkormányzati hivatal váltása is indokolta a felülvizsgálatot. 
 A Tervezet megalkotásának elmaradása törvényi rendelkezést sértene, így a 
 kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatná maga után. A 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi 
 felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló 
 jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladatellátási 
 (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését. 
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
 

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi 
szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek adottak. 

 


