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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hatályos közterület-használatról szóló önkormányzati rendeletünk felülvizsgálata 
során is érvényesíteni kell a jogalkotási szakmai szempontokat, de előzetes, határozati 
javaslatba foglalt koncepcióval célszerű felhatalmazást adni az új rendelet-tervezet 
megalkotására.  
 
Számos új körülmény indokolja a tartalmi megújítást, például a nagyobb 
rendezvényekkel összefüggő központi szabályozás és a kapcsolatos eddigi 
tapasztalataink, meghatározott közterületeken a dohányzás helyi tiltásának vizsgálata a 
közelmúltban elfogadott törvénymódosítást alapul véve, helyi szabálysértési 
tényállások felülvizsgálata, stb. 
 
A soron következő rendes testületi ülés előterjesztéseinek kiküldése előtt számítunk a 
Városgondnokság és az illetékes bizottság további javaslataira is, amelyeket a 
polgármesteri hivatal hatósági és adóirodáján kérjük leegyeztetni, benyújtani. 
 
A közterület-használat engedélyezése megfelelő keretek (önkormányzati hatósági ügy) 
között történik, amelyet megerősít a Belügyminisztérium módszertani útmutatója is.  
 
Eddigi jogalkalmazási tapasztalataink birtokában a határozati javaslatban foglalt 
kereteket betartva javasolom a rendeletalkotási koncepció elfogadását a bizottsági 
vélemények figyelembe vételével.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Jogi és 
Ellenőrzési Bizottság, valamint a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a közterület-használat 
engedélyezéséről szóló új önkormányzati rendelet koncepcióját és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alábbi szempontokat is figyelembe véve 
készítse elő a közterület-használat engedélyezéséről szóló új önkormányzati rendeletet,  
a beérkező javaslatokat összesítse, véleményezze a központi jogszabályokkal való 
összhangjuk szempontjából és a végleges önkormányzati rendelet elfogadása 
érdekében készítsen előterjesztést a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére. 
 
Jogalkotási szempontok: 
 

1. A közterület-használatának engedélyezése továbbra is a polgármester 
hatáskörébe utalt önkormányzati hatósági ügy. 

2. A rendelet-tervezetbe be kell építeni valamennyi jogalkalmazás során nyert 
tapasztalatot, különösen a városi nagyrendezvényekkel összefüggő közterület-
használat és díjtáblázat kapcsán. 



3. Ki kell szűrni a magasabb szintű jogszabályokban már szabályozott kérdéseket. 
4. Értelmező rendelkezéseket kell beépíteni az új normaszövegbe. 
5. Az irányadó törvényi rendelkezéseket alapul véve meg kell vizsgálni a 

játszótereken és buszmegállókban történő dohányzás visszaszorításának helyi 
lehetőségét. 

6. Szabályozni kell a közterületen történő adománygyűjtés helyi feltételeit. 
7. Felül kell vizsgálni a reklámcélú táblakihelyezésekkel és az egyes 

szabálysértésekkel kapcsolatos rendelkezéseket. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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