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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Polgár Város Önkormányzatának képviselő-testülete 21/2018. (IX. 28.) önkormányzati 

rendeletében szabályozta a közterületek használatát. A rendelet felülvizsgálata időszerűvé vált, 

melyhez a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal is szakmai javaslatot adott.  

 

A jogrendszer folyamatos felülvizsgálatának egyik eszköze a tartalmi dereguláció. A 

jogszabályokat nemcsak a megalkotásuk előtt kell indokoltság, szükségesség és a várható 

hatások szempontjából megvizsgálni, hanem a szabályozás korszerűsítése érdekében szükség 

van az egyes jogszabályok és jogrendszer folyamatos, illetve időszakonkénti szisztematikus 

felülvizsgálatra. A jogszabályok tartalmi felülvizsgálatának kötelezettségét a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. §-a tartalmazza, melynek eleget 

teszünk a rendelet módosítás elvégzésével, melynek során áttekintésre került a rendelet teljes 

szövege és melléklete.  

 

A közterülek használatáról szóló 21/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 2. § (2) bekezdésének módosítása szükséges a „jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság” mondatrész kihagyásával, ugyanis a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 

3:88. § (1) bekezdése alapján nincs jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.  

 

A Rendelet 4. § (3) bekezdés 3. pontjának hatályon kívül helyezését javaslom, mivel ez a 

szabályozás nem életszerű. A Rendelet szerint közterület használati engedélyt kell beszerezni 

többek között „létesítményekhez szükséges gépkocsi várakozóhely kizárólagos használata 

céljából”. Városunkban kevés a gépkocsi várakozó helyek száma, ezért ennek további 

korlátozását nem javaslom.  

 

A Rendelet 6. § (6) bekezdésben foglaltakat az egyértelmű szabályozás érdekében a következők 

szerint javaslom módosítani: „Építési anyag és törmelék elhelyezése miatt közterület- 

használathoz, közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást - ennek teljesítésére jogosult 

szolgáltató útján - igénybe veszi.” 

 

A Rendelet 11. § (7) b) pontját javaslom hatályon kívül helyezni, mivel a szabályozás nem felel 

meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdésében biztosított 

jogbiztonság, normavilágosság követelményének.  
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A Rendelet 2. sz. mellékletének harmadik sorában foglaltakat javaslom hatályon kívül helyezni, 

tekintettel a Rendelet 4. § (3) bekezdés 3. pontjának hatályon kívül helyezésére. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

 

Polgár, 2019. április 15.  

 

 

     Tisztelettel:  

 

         dr. Váliné Antal Mária 

             címzetes főjegyző 
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Előterjesztés 1. sz. melléklete 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján  

 

Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményei, különösen  

 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  

A rendelet-tervezetben foglaltak elfogadása esetén eleget teszünk a Jat. tartalmi 

deregulációt előíró rendelkezéseknek. A rendelet-tervezetben foglaltaknak 

költségvetési hatásai nincsenek. 

 

b) környezeti és egészségi következményei:  

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti hatásai nincsenek, az 

abban foglalt rendelkezések nem befolyásolják az egészségi követelményeket. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  

A rendelet-tervezetben foglalt szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.  

 

d) a rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következménye:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdésének d) pontja felhatalmazza az önkormányzatot rendeletalkotásra. A rendelet 

módosításának elmaradása esetén nem teszünk eleget jogszabályban foglalt 

kötelezettségeinknek.   

 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi  

és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  

 

 

 

 

Indokolás  

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján  

 

Általános indokolás: 

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (2) bekezdésében rögzíti a helyi önkormányzat azon 

jogát, hogy a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére rendeletet 

alkosson. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. 

§ (5) bekezdése alapján a közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. A 

közterület rendeltetésére és használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg. A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §-a szerint 

törvény vagy önkormányzati rendelet az önkormányzati hatósági ügy intézésére további 

szabályokat állapíthat meg.  
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Részletes indokolás 

 

1.§-hoz: Módosító rendelkezés. 

A Rendelet 2. § (2) bekezdésében a rendelet hatálya került meghatározásra.   

 

2. §-hoz: Módosító rendelkezés. 

A Rendelet 6. § (6) bekezdésében pontosításra került a közterületen képződő hulladék 

kezelésére és elszállítására vonatkozó lehetőségek.  

 

3. §-hoz: Módosító rendelkezés 

A Rendelet 2. sz. mellékletéből törlésre került a gépkocsi várakozóhely használatára vonatkozó 

díjtétel.  

 

4. §-hoz: Hatályon kívüli rendelkezés.  

A Rendelet 4. § (3) bekezdés 3. pontjának hatályon kívül helyezése indokolt, mivel a Rendelet 

szerint közterület használati engedélyt kell beszerezni többek között „létesítményekhez 

szükséges gépkocsi várakozóhely kizárólagos használata céljából”. Városunkban kevés a 

gépkocsi várakozó helyek száma, ezért ennek további korlátozása nem célszerű. 

A Rendelet 11. § (7) b) pontja szintén hatályát veszti, mivel a szabályozás nem felel meg a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdésében biztosított jogbiztonság, 

normavilágosság követelményének.  

 

5. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. 
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Előterjesztés 2. sz. melléklete 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete  

a közterületek használatáról szóló 21/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. 

§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottság, valamint Pénzügyi és gazdasági bizottság véleményének kikérésével, az 

alábbiakat rendeli el:  önkormányzati rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A közterületek használatáról szóló 21/2018. (IX. 28.) önkormányzatai rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2. §  

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden használóra, természetes és jogi személyekre.”  

 

2. § 

A Rendelet 6. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6. § 

(6) Építési anyag és törmelék elhelyezése miatt közterület-használathoz közterület-használati 

hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi.” 

   

3. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép: 

 

4. § 

Hatályát veszti a Rendelet 4. § (3) bekezdés 3. pontja, és a 11. § (7) bekezdés b) pontja.  

 

5. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Polgár, 2019. április 25.  

 

   Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

   polgármester               jegyző 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2019. április ………-án  

     

      dr. Váliné Antal Mária  

           címzetes főjegyző 
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1. melléklet a …./2019. (…..) önkormányzati rendelethez 

 

 

Közterület-használati díjak 

(ÁFA nélkül) 

 

 A. B. 

1. Üzlethomlokzat, portál kirakatszekrény, 

előtető cég – és címtábla, 

ernyőszerkezet, hűtőszekrény 

525 Ft/m2/hó 

2. Árusító és egyéb fülke, pavilonok 525 Ft/m2/nap 

3. Önálló hirdető berendezés  525 Ft/m2/hó 

4. Figyelmeztető, tájékoztató tábla 1.050 Ft/db/hó 

5. Építési munkával kapcsolatos állvány, 

anyag-és törmeléktárolás 

Magánszemély 

20 Ft/m2/nap 

Nem magánszemély: 

125 Ft/m2/nap 

6. Idényjellegű árusítás 420 Ft/m2/nap 

7. Alkalmi- és mozgóárusítás 420 Ft/m2/nap 

8. Vendéglátó-ipari előkert 735 Ft/m2/hó 

9. Árusító automata 1.050 Ft/db/hó 

10. Üzleti szállítás alkalmával rakodás, 

göngyöleg tárolás 

30 Ft/m2/nap 

11. Kiállítás, vásár 525 Ft/m2/nap 

12. Mutatványos tevékenység 210 Ft/m2/nap 

13. Sport- és kulturális rendezvény 

(nyereség érdekeltség) 

105 Ft/m2/nap 

14. Rendezvényhez kapcsolt árusítás 525 Ft/m2/nap 

15. Javító és szolgáltató tevékenység 525 Ft/m2/nap 

16. Kerékpártároló elhelyezése 420 Ft/m2/hó 

17. Forgalomból kivont, üzemképtelen 

gépjármű tárolása 

735 Ft/nap 

18. Szeméttároló helyfoglalási díja 

közületek részére  

630 Ft/db/hó 

19. Felvonulási épület, konténer 1.580 Ft/m2/hó 

20. Zöldfelület  525 Ft/m2/nap 

21. Üzlet előtti árukipakolás 

termékbemutatás céljából 

210 Ft/m2/hó 

22. Vallási jelképek ideiglenes, 

alkalomszerű elhelyezése 

525 Ft/m2/nap 

 


