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Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § tartalmaz a
jogszabály tartalmi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket, mely szerint
(1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a
Kormány tagja gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás
megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve
megfelelő módosítására kerüljön sor.
A Jat. 22. § (2) bekezdése az (1) bekezdése azokat a címzetteket tartalmazza, akinek feladata
a felülvizsgálat lefolytatása. Önkormányzati rendelet esetében a felülvizsgálat lefolytatásáról
a jegyző gondoskodik.
A Jat. 17. § (1) bekezdés első mondata értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A (2) bekezdés előírja, hogy mit kell vizsgálni:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A Jat. 18. § (1) bekezdése értelmében „a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője
indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és
célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi
szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről”.
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2019. (V. 30.) határozatával
döntött a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 16/2018. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.
A rendelet módosítást a jogbiztonság miatt indokolt.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
Martfű, 2019. október 25.

Dr. Papp Antal
polgármester
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RENDELET TERVEZET
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2019. (XI. ___) önkormányzati rendelete
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 16/2018. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendeltetéstől eltérő
használatáról szóló 16/2018. (XI. 30.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) bevezető része
helyébe a következő rendelkezés lép:
„Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. § A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya kiterjed Martfű település közterületeire.”
3. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
1. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 13.) pontja szerinti terület.
2. közterület rendeltetése: az Étv. 54. § (4) bekezdésében meghatározott rendeltetés.
3. építési munkával kapcsolatos anyagok: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
87. §. 4. pontjában meghatározott gép, készülék, szerszám vagy berendezés, továbbá az
építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BMKvVM együttes rendelet 2. § a) pontjában meghatározott építési és bontási hulladék.
4. közhasználatra átadott területrész: az épület vagy ingatlan olyan területe, amelyet a
lakosság korlátozás nélkül szabadon használ vagy használhat, a terület a tényleges
használattal válik közterületté;
5. adománygyűjtés: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság
egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontjában
meghatározott tevékenység.
6. mozgó árusítás: a kereskedő Martfűn létesített üzlete szerint, Martfű közigazgatási
területén belül, Martfű Város Önkormányzata, mint a közterület tulajdonosának
hozzájárulásával és a termékre vonatkozó hatósági engedélyek birtokában, valamint a
kereskedő nevének és székhelyének, továbbá az üzlet nevének és címének feltüntetésével
végzett tevékenység. Mozgóárusítás keretében csak a kereskedő üzletében a működési
engedélyben foglaltak szerint forgalmazott termék árusítható.
7. mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontjában
meghatározott jármű, eszköz.
8. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontja szerint
meghatározott ital.
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9. üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerint
meghatározott épület, épületrész, helyiség.
10. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontjában meghatározott rendezvény.
11. zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott közterület.
12. idényjellegű alkalmi árusítás: az időszakonként megismétlődő szezonális termékek
közterületen történő árusítása (mint, pl.: zöldség, gyümölcs, virág, koszorú, egyéb).
13. vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz: a közterülettel határos vendéglátó-ipari
egység előtt található közterület ahol a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §
9. pontja szerinti tevékenységet folytatnak.
4. § A rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közterületet igénybe vevő köteles a közterület használata iránt a rendelet 1.
mellékletében lévő kérelmet benyújtani. A kérelmezőnek lehetősége van a közterület
használati kérelemben megjelölt időtartamon belül meghosszabbítani a közterület használat
időtartamát.”
5. § A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § Közterület-használati engedély szükséges a közterület bármilyen célú igénybevételére,
kivéve a rendelet 5. és 6. §-ában foglaltakat.”
6. § A rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „2. § (1) bekezdés 2. pontjában foglaltaktól” szövegrész helyébe a
„rendeltetésétől” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „jogellenes” szövegrész helyébe a „tilos” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi” szövegrész helyébe a „munkavédelmi,
balesetvédelmi, tűzvédelmi” szöveg,
d) 5. § b) pontjában a „Műszaki Osztályához” szövegrész helyébe a „Műszaki Irodájához”
szöveg,
e) 5. § f) pontjában a „Műszaki Osztályán” szövegrész helyébe a „Műszaki Irodáján” szöveg
lép.
7. § A rendelet 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.
8. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelel.
Szász Éva
jegyző

Dr. Papp Antal
polgármester
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1. melléklet a(z) __/2019. (XI. ___) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 16/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Közterület használat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

célja
árusító- és egyéb fülke, bódé, pavilon, büfé kocsi elhelyezése
mozgóbolt, mozgó árusítás
idényjellegű alkalmi árusítás
vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítása
építési munkával kapcsolatos anyagok, és tüzelő tárolására,
elhelyezése
rendezvényekhez, vásárokhoz kapcsolódó ideiglenesen
elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített, valamint a
rendezvény helyszínéül szolgáló terület használatához,
szórakoztató és mutatványos tevékenység
önálló hirdető berendezés, tájékoztató-, cég- és címtábla,
reklámfelület elhelyezése
3,5 t meghaladó teher- és áruszállító gépjárművek, pótkocsi,
munkagép, mezőgazdasági vontató, autóbusz tárolása
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díja
2000 Ft/m2/hó
500 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
50 Ft/m2/nap
1000 Ft/m2/hó
1000 Ft/db/hó

2. melléklet a(z) __/2019. (XI. ___) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 16/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
3 000 Ft illetékbélyeg helye
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉRELEM
Kérelmező neve:
Természetes személy esetén születési hely,
ideje, anyja neve:
Természetes személy esetén lakcíme:
Gazdálkodó szervezet estében székhelye:
Gazdálkodó
szervezet
esetében
képviselőjének neve:
Gazdálkodó szervezet esetében cégjegyzék
száma vagy nyilvántartási száma:
Elérhetőség (e-mail, telefon, levelezési
címe, egyéb):
Adószám:
Elfoglalni kívánt közterület címe, helyrajzi
száma, nagysága (m2):
Közterületen elhelyezni kívánt tárgy
mérete, elhelyezésének módja (mobil,
talajhoz rögzített, egyéb):
Elfoglalt terület helyreállításáért felelős
személy neve, címe:
Közterület igénybevételének időtartama:
(év, hó naptól – év, hó, napig)
Közterület igénybevétel időtartamának
meghosszabbítása:
(év, hó naptól – év, hó, napig)
gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági
egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a
vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az
állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a
végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó
tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv,
jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy,
az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány

Közterület használat célja:

 árusító- és egyéb fülke, bódé, pavilon, büfé kocsi elhelyezése
 mozgóbolt, mozgó árusítás
 idényjellegű alkalmi árusítás
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 vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítása
 építési munkával kapcsolatos anyagok, és tüzelő tárolására, elhelyezése
 rendezvényekhez, vásárokhoz kapcsolódó ideiglenesen elhelyezett

építmény,
berendezés, egyéb elkerített, valamint a rendezvény helyszínéül szolgáló terület
használatához, szórakoztató és mutatványos tevékenység

 önálló hirdető berendezés, tájékoztató-, cég- és címtábla, reklámfelület elhelyezése
 3,5 t meghaladó teher- és áruszállító gépjárművek, pótkocsi, munkagép,
mezőgazdasági vontató, autóbusz tárolása

Elhelyezni kívánt tárgyak megnevezése, részletesebb ismertetése: (hátoldalon vázlatos rajz,
helyszínrajz ábrázolásával, vagy fotó csatolandó!)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Fentiek alapján közterület-használati engedély kiadására vonatkozó eljárást kezdeményezek.
Martfű, _____________________

________________________
aláírás, bélyegző

Kötelezően csatolandó mellékletek:
1. jogi személy esetében: azonosító adatait igazoló dokumentumok másolatban, (kivonat a
szervezet nyilvántartott adatairól, vagy létesítő okirat, vagy cégbírósági bejegyzés),
2. meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazása,
3. folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység gyakorlására jogosító okiratok másolata,
4. adott tevékenység jogszerű végzését igazoló dokumentumok másolata úgy, mint
működési engedély, őstermelői igazolvány, kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba
vételéről szóló igazolás, szakhatósági hozzájárulás,
5. mutatványos tevékenység esetén a berendezések műszaki alkalmasságának tanúsításáról
szóló dokumentum másolata.
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Általános indokolás
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendeltetéstől eltérő
használatáról szóló 16/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a Jat. 3. §-a
indokolja, mely szerint „a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes”.
A törvényi rendelkezések hiányos átvétele a jogbiztonság követelményének sérelmét
eredményezi.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
A rendelet bevezető részét módosítja, tekintettel arra, hogy az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdése kimondja, hogy a
közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. A közterület rendeltetésére és
használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg, ezzel pontosításra kerül a
bevezető rész. A rendelet bevezető részének módosítását a Jat. 8. § (2) bekezdése biztosítja.
A rendelet 2. §-ához
A rendelet területi hatályát pontosítja.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet által használt fogalmakat pontosítja.
1. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 13.) pontja értelmében:
Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
2. közterület rendeltetése: az Étv. 54. § (4) bekezdése értelmében:
A közterület rendeltetése
a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,
b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),
c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,
d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,
e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,
f) a közművek elhelyezésének,
g) zöldfelületek kialakításának
biztosítása.
3. építési munkával kapcsolatos anyagok: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
87. §. 4. pontja értelmében:
Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során
alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM együttes rendelet 2. § a) pontja értelmében építési és bontási hulladék:
építési és bontási hulladék: az építmények építőipari kivitelezése során keletkező, jelen
rendelet 1. számú mellékletében felsorolt hulladék;
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1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez
Építési és bontási hulladékok csoportosítása
A hulladék anyagi minősége szerinti
Mennyiségi küszöb
Sorszám
Hulladék EWC kódja
csoportok
(tonna)
1.

Kitermelt talaj

17 05 04
17 05 06

20,0

2.

Betontörmelék

17 01 01

20,0

3.

Aszfalttörmelék

17 03 02

5,0

4.

Fahulladék

17 02 01

5,0

5.

Fémhulladék

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04

2,0

17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
6.

Műanyag hulladék

17 02 03

2,0

7.

Vegyes építési és bontási hulladék

17 09 04

10,0

8.

Ásványi eredetű építőanyag-hulladék

17 01 02
17 01 03
17 01 07

40,0

17 02 02
17 06 04
17 08 02
4. közhasználatra átadott területrész: az épület vagy ingatlan olyan területe, amelyet a
lakosság korlátozás nélkül szabadon használ vagy használhat, a terület a tényleges
használattal válik közterületté;
5. adománygyűjtés: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság
egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja
értelmében:
adománygyűjtés: az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott, illetve az általa
meghatalmazottak, alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérése érdekében folytatnak;
6. mozgó árusítás: a kereskedő Martfűn létesített üzlete szerint, Martfű közigazgatási területén
belül, Martfű Város Önkormányzata, mint a közterület tulajdonosának hozzájárulásával és a
termékre vonatkozó hatósági engedélyek birtokában, valamint a kereskedő nevének és
székhelyének, továbbá az üzlet nevének és címének feltüntetésével végzett tevékenység.
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Mozgóárusítás keretében csak a kereskedő üzletében a működési engedélyben foglaltak
szerint forgalmazott termék árusítható.
A Képviselő-testület eredeti jogalkotó hatáskörben definiálta a mozgóárusítás fogalmát.
7. mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontja értelmében:
mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt
vagy általa vontatott eszköz;
8. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontja
értelmében:
szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes
kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb
alkoholtartalmú üdítőitalokat;
9. üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja értelmében:
üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve
önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás,
tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
10. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja értelmében:
alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból
szervezett rendezvény – ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról
szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat –, amelyen nem a kiskereskedelmi
tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény
jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott
helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást;
11. zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében:
A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely a település
klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és
testedzést szolgálja.
12. idényjellegű alkalmi árusítás: az időszakonként megismétlődő szezonális termékek
közterületen történő árusítása (mint, pl.: zöldség, gyümölcs, virág, koszorú, egyéb).
A képviselő-testület eredeti jogalkotó hatáskörben definiálta a mozgóárusítás fogalmát.
13. vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz: a közterülettel határos vendéglátó-ipari
egység előtt található közterület ahol a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §
9. pontja szerinti tevékenységet folytatnak.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 9. pontja értelmében kereskedelmi
tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki
tevékenység.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 13. pontja értelmében
kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek
forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő
szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is.
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A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 18. pontja értelmében
nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek
átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő
raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó
részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is.
A rendelet 4. §-ához
A rendelet a közterület használati kérelem kötelező használatát írja elő, valamint a már
benyújtott kérelem esetén lehetőséget biztosít a közterület igénybevételének
meghosszabbítására, ha a már benyújtott kérelemben megjelölt időtartam még nem járt le.
A rendelet 5. §-ához
A közterület használati engedély igénybevételét szabályozza, azzal, hogy megjelöli azon §okat, melyek esetében nem kell és nem adható engedély.
A rendelet 6. §-ához
Pontosításra kerültek a rendelet 3. §-ában írt rendelkezések, valamint a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a helyes megnevezés Műszaki Iroda.
A rendelet 7. §-ához
A rendelet mellékleteit módosítja. A közterület használati jogcímek pontosítása okán
szükséges mindkét mellékletet módosítani, így a kérelemben szereplő jogcímek igazodnak a a
hozzájuk kapcsolódó díjtételekhez.
A rendelet 8. §-ához
A rendelet hatálybalépését, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvnek történő megfelelést tartalmazza.
A rendelet indokolását a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzé kell tenni.
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Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen:
1.1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet hatályba lépésével a közterületet használók jogkövető magatartása várható, a
díj emeléssel az önkormányzat bevételei fognak növekedni, mely gazdasági és
költségvetési hatást eredményez.
1.2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendelet környezeti és egészségi hatással nem jár.
1.3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében
szabályozott jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményét.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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