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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendeletének jelen módosítását egy olyan korábbi 
döntéssorozata indokolja, amely a 2018. évi Komlói Napok és Bányásznap 
nagyrendezvény belvárosi helyszíneit érintő kiszervezését határozta el. A 19/2018. 
(III.7.) sz. határozat 2. pontja értelében jelen testületi ülésen szükséges dönteni e 
vonatkozásban a rendeletmódosításról.  
 
Fenti céloknak megfelelően az 1. sz. mellékletben található rendelettervezet a Komlói 
Napok és Bányásznap időszakát és a belvárosi helyszíneit kiemeli az alaprendelet 
hatálya alól, továbbá módosítja, megszünteti azon rendelkezéseket, amelyek e 
témakörhöz kapcsolódtak. Külön felhívnám a figyelmet arra, hogy az első két paragrafus 
nincs ellentmondásban, hiszen a Komlói Napok és Bányásznap területe és időszaka 
kikerül a rendelet hatálya alól, ezt alapul véve tart fenn olyan korábbi szabályt a tervezet, 
amely általánosan rendezi, hogy milyen méretű mutatványos eszközök kihelyezése 
engedélyezhető kiemelt városközponti területen. Az előterjesztés bevezető, szöveges 
részében leírtak a rendelettervezet indokolását is szolgálják. 
 
Hangsúlyozni szeretném, hogy csak a 2018. évre szól a kiszervezéssel kapcsolatos 
határozatunk, ennek érdekében változik az érintett helyi jogszabályunk. A 
nagyrendezvényt követően szükségszerű lesz a visszacsatolás, és ennek ismeretében 
újra dönteni kell a következő szervezést illetően. 
 
A jogalkotási törvény szerint előzetes hatásvizsgálatot kell végrehajtani a 
jogszabálytervezetekkel összefüggésben. A törvényben előírt témakörök közül az 
előterjesztéssel egybevágó kategóriákra reagálva megállapítható, hogy a hivatalban 
minden személyi és tárgyi feltétel adott a végrehajtásához, adminisztrációs 
tehernövekedést nem okoz. A Városgondnokság költségvetésére, gazdálkodására 
gyakorol hatást azzal, hogy 2018-ban nem realizál közterülethasználati díjbevételt ilyen 
jogcímen, amely hozzávetőleg 2 millió forintot jelent. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények 
figyelembevételével döntsön a rendelettervezetről! 
 
 
 
Komló, 2018. május 23. 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. számú melléklet                                                                                            Rendelettervezet 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

../2018. (…..) 
ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (VI.24.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  
A közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbi 1/A-sal egészül ki: 
 

„1/A. § 

Az önkormányzati rendelet hatálya nem terjed ki a mindenkori éves rendezvénytervben 
meghatározott Komlói Napok és Bányásznap városi nagyrendezvény Bem utcát érintő, 
Eszperantó téri, Városház téri és a Sportközpont – Buszpályaudvar közti parkoló 
területére, a rendezvénytervben meghatározott időszakra.” 

 
2. § 

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § 

Kiemelt városközponti területen 10 m²-nél nagyobb alapterületű mutatványos eszközre, 
továbbá cirkuszi sátorra nem adható közterület-használati engedély. E bekezdés 
alkalmazásában a légvár nem minősül mutatványos eszköznek.” 

3. § 

Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletének 23.) pontja. 

4. § 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2018. május 30. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

Polics József 
polgármester 

 


