Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 1.) önkormányzati
rendelete
a 25/2016. (IX. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek használatának rendjéről szóló 25/2016. (IX.8.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A közterület-használattal kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési és jogkövetkezményekkel
kapcsolatos eljárás során – az e rendeletben foglaltak figyelembevételével – a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közterület használat engedélyezéséről szóló döntés az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvényben előírtakon túl tartalmazza:
a)
az engedélyes nevét és állandó lakó- illetve telephelyének címét,
b)
a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel
bekövetkeztéig érvényes, vagy azt a tényt, hogy állandó jellegű;
c)
a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását;
d)
az engedélyezési eljárásban esetlegesen közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt
előírásokat;
e)
az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására
vonatkozó kötelezettség előírását;
f)
a közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon
hatályát veszti.
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Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelkezés rögzíti a jogszabályváltozás miatti módosítást.
2. §.
A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést és a hatályvesztést.

Enying, 2022. augusztus 24.

Dr. Földesi Dorina
Jegyző sk.
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HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése során
előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:
1.A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet módosítását a jogszabályváltozás indokolja.
2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi, gazdasági és
költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen
környezeti és egészségügyi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga után.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rendelet
elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.
Enying, 2022. augusztus 24.
Dr. Földesi Dorina
Jegyző sk.
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