
RENDELET TERVEZET 
 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
………/2015. (…. …..) önkormányzati rendelete 

a közterület használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V. 10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Enying Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  A közterület használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V. 10.) sz. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Kérelemre a polgármester – átruházott hatáskörben – első fokon hatósági szerződést köthet 
az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek – magánszemély, vagy jogi személy által történő 
önkéntes – fejlesztése tekintetében.” 
 

2. § A R. 19. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) A rendelet 3. mellékletében feltüntetett díjtétel alapján számított közterület-használati díj, a 
hatósági szerződésben részben vagy teljes mértékben csökkenthető – a fejlesztéssel érintett 
közterület vonatkozásában – a közterület fejlesztése érdekében elvégzett munka 
ellentételezéseként.” 
 

3. § A R. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A beruházás költségeibe számítandó a közterület fejlesztésével felmerülő kivitelezési 
munkadíj nettó költsége és a felhasznált anyagok nettó beszerzési ára. A beruházás költségeit a 
közterület használója számlával köteles igazolni.” 

 

4. § A R. 19.§ a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) A hatósági szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, illetve az önkormányzat 
részéről történő felmondása esetén a jogosult által megfizetett közterület-használati díj 
időarányos részét számára vissza kell fizetni.” 
 

5. § A R. 3. melléklete az „Állandó jellegű közterület használat” pontot követően alábbi 
ponttal egészül ki: 

„Az önkormányzat tulajdonában álló közterület – magánszemély vagy jogi személy által történő 
önkéntes – fejlesztése tekintetében: 

a) a közterület-használati díj megfizetése alól, legfeljebb tíz évre vonatkozóan teljes 
mértékben mentesíthető a közterület használatért fizetendő díj megfizetése alól az, aki 
ötszázezer forint, vagy azt meghaladó költségű beruházást valósít meg, 

b) legfeljebb tíz éves időtartamra az éves közterület-használati díja legfeljebb 40%-kal 
csökkenthető annak a közterület használónak a részére, aki legalább kétszázötvenezer 
forint értékben valósít meg beruházást.” 
 

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
(2) Hatályát veszti a R. 3. § (3) bekezdés i) pontja. 

 
Viplak Tibor 
Polgármester 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 
jegyző 



  
HATÁSVIZSGÁLAT  

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17.§-a szerint: 
 
17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről… önkormányzati rendelet esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  
17.§ (2) bekezdése értelmében a hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 

 
A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V. 10.) sz. rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezetben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható 
hatásai – a Jat. 17.§ (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 
összegezhetők:  
 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa)  a jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. 

A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

Ab) a jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

Ac) a jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A rendelet megalkotásának szükségességét a jelenleg hatályos rendelet hiányosságai 
indokolják. A szabályozás elmaradásának jogszabályon alapuló következménye nincs. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 

 

Enying, 2015. március 11. 

       Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 
        jegyző 
 

  



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény  
18.§-a szerint  

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 
 

1.§-hoz 
 

A rendelkezés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületek vonatkozásában az elvégzett fejlesztés tekintetében hatósági szerződést 
köthessen. 
 

2.§-hoz 
 

A rendelkezés alapján az elvégzett közterületi fejlesztés ellenében, a beruházást végző 
kérelmező meghatározott időtartamra vonatkozóan teljes vagy részleges díjmentességben 
részesíthető. 
 

3.§-hoz 
 
A rendelkezés meghatározza a fejlesztési beruházás költségének meghatározását és az 
elszámolás rendjét. A rendelkezésből egyértelműen következik, hogy fejlesztési beruházást 
követően, annak számlával igazolt költségei alapján lehet a hatósági szerződést megkötni. 
 

4. §-hoz 
 

A rendelkezés a hatósági szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
vonatkozóan tartalmaz intézkedést. 
 

5.§-hoz 
 

A rendelkezés az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek fejlesztésével kapcsolatban 
tartalmazza a teljes, vagy részleges díjfizetésre vonatkozó előírást. 
 

6.§-hoz 
 

Megállapítja a hatálybalépést. 
A rendelkezés hatályon kívül helyezi a közterület használat helyi szabályozásáról szóló 
11/1999. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés i) pontját, tekintettel arra, hogy e 
rendelkezés a rendelet megalkotása óta okafogyottá vált. 
 
 
Enying, 2015. március 11. 
 
 
     Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 
      Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 


