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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közterületek használatáról és fenntartásáról a környezetvédelem részleges helyi 
szabályozásáról szóló, többször módosított 23/2011. (XII. 22.) önkormányzati 
rendelet is tartalmazott szabályozást.  
 
A hivatkozott önkormányzati rendelet felülvizsgálata vált szükségessé, amely a 
továbbiakban már nem tartalmazza ezeket a szabályokat, ezért ezek beépítése 
szükségessé vált a közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) 
önkormányzati rendeletbe.  
Tartalmában – alkalmazkodva az eddigi igényekhez és a bevált gyakorlathoz, – a 
tervezet fenntartja a régi szabályozás alapjait. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
rendeletet megalkotni szíveskedjék. 

 
Eplény, 2014. június 25. 
 
 
         Fiskál János 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (...) önkormányzati rendelete 

 
a közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 

használatáról szóló 12/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) a következő 4/A-D.§-sal egészül ki: 
 „ 4/A. § (1) A zöldterület felbontásához közterület használati engedély 
szükséges. 
(2) Ha a zöldterület felbontása halasztást nem tűr, (pl. csőtörés esetén), az 
igénybevevőnek értesítenie kell a zöldfelület-bontás tényéről a közös 
önkormányzati hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti 
egységét, majd a döntésben foglaltaknak, megfelelően gondoskodnia kell a 
zöldterület helyreállításról. 
4/B. § A zöldterület rendeltetéstől eltérő használatának megszűntével a 
zöldterületen az eredeti állapotot 30 napon belül helyre kell állítani. A 
szükségessé vált növénypótlást: 
a)  egy- kétnyári virágok esetén 30 napon belül, 
b) évelő felületek, rózsaágyak, szőlő, kúszó növények, cserjék, sövények, 

valamint fák estén a legközelebbi telepítési időszak meghatározott 
időpontjáig, 

c) gyep-, pázsitfelületek esetén 90 napon belül kell elvégezni és átadni az 
önkormányzatnak. 

4/C. § (1) Parkban, zöldterületen sétálni csak a kijelölt utakon, sétányokon 
lehet. A közterületen levő játszótereket, azok játszószereit 
rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. 
(2) Játszótérre, gyepfelületre, parkosított területre és más zöldfelületre 
járművel behajtani tilos. Ez alól csak a közterület fenntartást, fejlesztést, 
vagy hulladékszállítást végző gépjárművek képeznek kivételt  
4/D. § Közterületen növényzet– kizárólag gyümölcsfa, díszfa, díszcserje – 
engedély alapján telepíthető. Az engedélyes a közművek elhelyezkedésére, 
és a telepíteni kívánt fajtákra vonatkozóan az engedélyben 
meghatározottak szerint köteles eljárni.” 
 

2. §  Az Ör.  3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 



„ 3.  A közterület-használata iránti kérelem, a közterület-
használatának engedélyezése, a közterület helyreállításáról szóló 
döntés” 

 
3. § (1) Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „(1)  A közterület-használati engedély iránti kérelmet az a természetes 

személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet nyújtja be, 
aki, vagy amely a közterületet használni, felbontani kívánja, vagy, a 
közterületen növényzetet kíván telepíteni.  ” 

     (2)  Az Ör. 5.§ (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 
             „j) ha a közterületen növényzetet kíván telepíteni, a gyümölcsfa, díszfa, 

vagy díszcserje fajtájának megjelölését, kifejlett példányának méretbeli 
jellemzőit, képi ábrázolását, és a telepítés tervezett helyének pontos 
megjelölését.” 

  
4. §  Az Ör. 6.§-a a következő(4a)bekezdéssel egészül ki: 
             „(4a) Ha a közterület felbontására a 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

került sor, a közterület helyreállításáról szóló határozatban elő kell írni az 
eredeti állapot helyreállítására, valamint a forgalmi rend fenntartására 
vonatkozó kötelezettséget.„ 

 
5. §  Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(1) A közterület-használati engedélyről és a közterület-helyreállításáról 

szóló határozat meghozatala helyett a kérelmezővel hatósági szerződést is 
lehet kötni.”  

 
6. §  Az Ör. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(1) Az engedély megadásáról, megtagadásáról vagy a közterület-

helyreállításáról szóló határozatot, vagy hatósági szerződést közölni kell:  
a) kérelmezővel, 
b) azzal, akit az ügyben ügyfélnek kell tekinteni, 
c) a közös önkormányzati hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó 

szervezeti egységével, 
d) rendezvény esetén a rendőrhatósággal. 

             (2) A közterület-használati engedélyt, vagy a közterület-helyreállításáról 
szóló határozatot a helyszínen kell tartani, vagy a létesítményen az 
engedélyes nevét, vagy az engedély számát (kereskedő esetében a 
székhelyet is) látható helyen és módon fel kell tüntetni.” 

 
7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Fiskál János  dr. Mohos Gábor 
polgármester  jegyző 



Záradék: 
 
A fenti rendelet hatályba lépésének napja: 2014. …… 
A rendeletet 2014. ………. …. napjával kihirdettem. 
 
Veszprém, 2014……………… 
 
 
 

 dr. Mohos Gábor 
 jegyző 

 



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2014. (…) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról előzetes hatásvizsgálata 

 
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 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. [...] 

(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”. 
 

II. 
A köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetben (a 
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 tervezet társadalmi hatása pozitív. 
ab)  A Tervezet gazdasági hatása:  
 A tervezetnek gazdasági hatása nincsen. 
ac) A Tervezet költségvetési hatása:  
 A tervezetnek költségvetési hatása nincsen. 

 
b)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 A tervezet környezeti és egészségi következményei célzottak és pozitívak.  
 
c)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 



 A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei 
 A közterületekre vonatkozó ezen szabályokat részben a hatályon kívül 

helyezett 23/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet tartalmazta. Emiatt vált 
szükségessé azok beépítése a közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 
31.) önkormányzati rendeletbe. 

3.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek 

 A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest 
 többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 


