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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2019. december 5-én Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete új szervezeti és 
működési szabályzatot (a továbbiakban: SZMSZ) alkotott, amely önkormányzati 
rendelet átfogóan módosította a polgármesterre átruházott hatásköröket. Ehhez igazodva 
el kellett végezni a többi helyi jogszabály felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
összhangban legyenek az SZMSZ-szel.   
 
A közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: rendelet) 
egyrészt azért kell módosítani, mert az engedélyezéssel kapcsolatos elsőfokú hatósági 
jogkört az SZMSZ a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsághoz delegálta, másrészt 
azért, mert járulékos jelleggel egyéb hatáskörök is léteznek a rendeletben, amelyekkel 
összefüggésben szintén módosítás lép hatályba. 
 
Fenti esetkörön kívül kizárólag olyan módosításokat tartalmaz a jogszabály tervezete, 
amelyek technikai jellegűek. E körbe tartozik annak az átvezetése, hogy az új SZMSZ-
ben hivatalosan is ki lett mondva, hogy a legnagyobb városi rendezvényünket 2020-tól 
ismét „Komlói Bányásznapoknak” nevezzük. Szintén ide kell sorolni a rendelet 1. 
melléklet 8. pontjának a hatályon kívül helyezését, mivel a filmforgatáshoz kötött 
közterület-használati díj mértékét a rendelet normaszövege határozza meg a 
mozgóképről szóló törtvényre hivatkozva, így nincs szükség arra, hogy egy korábbi 
szabályozási környezethez igazodó díjmérték hatályban maradjon a mellékletben. 
 
Jogalkalmazói tapasztalatokból eredő okokból terveink között szerepel e rendelet 
díjstruktúrájának a felülvizsgálata, de erre a későbbiekben kerül sor annak átfogó 
jellegére tekintettel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények 
figyelembevételével döntsön a rendelettervezetről! 
 
 
 
Komló, 2020. február 4. 
 
        dr. Barbarics Ildikó elnök 
      Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 



1. számú melléklet                                                                                            Rendelettervezet 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

../2020. (…..) 
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. §  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról 
szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1/A. 
§-ában a „Komlói Napok és Bányásznap” szövegrész helyébe a „Komlói 
Bányásznapok” szöveg lép. 
 

2. § 
 

A Rendelet 2.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (2) A közterület-használat engedélyezése céljából benyújtott kérelemről a képviselő-

testület illetékes bizottsága dönt átruházott, elsőfokú önkormányzati hatósági 
hatáskörben.” 

 
3. § 

A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (2) Bevételszerző tevékenységgel össze nem függő közterület-használat esetén 
kérelemre, külön méltánylást érdemlő esetben, a képviselő-testület illetékes 
bizottsága dönt a fizetendő közterület-használati díj mérsékléséről vagy 
elengedéséről.”  

4. § 

A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A közterület filmforgatás célú használatával kapcsolatos hatósági szerződés 
jóváhagyásának vagy annak megtagadásának a kérdésében a Képviselő-testület 
illetékes bizottsága dönt.”  

 

 



 

 

5. § 

Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletének 8.) pontja. 

6. § 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2020. február 20. 
 
 
 
  dr. Vaskó Ernő    Polics József 
                    címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INDOKOLÁS 
 

1. § 
 

A rendelet naprakészségét szolgáló módosítás, arra tekintettel, hogy az új SZMSZ-ben 
2019. december 5-én módosításra került az érintett városi nagyrendezvény hivatalos 
elnevezése. 
 

2. § 
 

Szintén az új SZMSZ tartalmából levezethető módosítás, amely a közterület-használat 
engedélyezésével kapcsolatos hatáskör módosításból ered, szem előtt tartva az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 9.§-át. Itt kerül kimondásra, 
hogy önkormányzati hatósági eljárások keretén belül kerül engedélyezésre a közterület-
használat Komlón. 
 

3. § 
 

E paragrafus is hatáskör módosítást tartalmaz, amely már egy engedélyezett közterület-
használati hatósági jogviszony alatt gyakorolható esetlegesen. Bizonyos feltételek 
fennállása esetén kérelmezheti az ügyfél a közterület-használati díj mérséklését vagy 
elengedését. Ez esetben korábban a polgármester hozott döntést az illetékes bizottság 
javaslata alapján. Jelen módosítás az illetékes bizottság hatáskörébe utalja a döntést, 
megszüntetve a javaslattételi- és a döntési jogkör egymásra épülését.  
 

4. § 
 

A filmforgatással kapcsolatos közterület használat engedélyezésének folyamatát a 
mozgóképről szóló törvény szabályozza. E jogszabály kimondja, hogy a közterület 
használatáról szerződést köt a kérelmező ügyfél és a Nemzeti Filmintézet. Ha a 
közterület önkormányzati tulajdonban áll, akkor az érintett képviselő-testület 
jóváhagyásával válik érvényessé a szerződés. E jogkörét eddig a polgármesterre ruházta 
át a képviselő-testület a rendeletben, jelen módosítással pedig az illetékes bizottságra. 
 
A konkrét illetékes bizottságot pedig az SZMSZ határozza meg. A képviselő-testület elé 
kerülő, e témakörben érintett rendeletmódosítások egyik következménye az lesz, hogy 
megszüntetjük azt az állapotot, hogy úgy határoz meg hatáskört egy rendelet, hogy 
annak nincs párja az SZMSZ-ben. Ezen hiánypótló rendelkezések az SZMSZ 
módosításával válnak egésszé, így a későbbiekben minden hatáskört telepítő szabály fel 
lesz sorolva az SZMSZ-ben. 
 
 



5. § 
 

Technikai jellegű módosítás. A filmforgatással kapcsolatos helyi közterület-használati 
díjakat a rendeletünk normaszövege határozza meg a mozgóképről szóló törvényre 
hivatkozva. Ezzel ellentétes a rendelet 1. melléklet 8. pontja, amely szintén díjakat 
határoz meg filmforgatás esetében. Így nem teljesen egyértelmű a rendeletünk, ennek 
megfelelően ki kell mondani a melléklet adott pontja hatályon kívül helyezését.  
 

6. § 
 

Az általános szabálynak megfelelő hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.  
 


