Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
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Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért
fizetendő díj meghatározásáról szóló 16/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Díjfizetési Rendelet) 4. §-a úgy rendelkezik, hogy „ A közérdekű, sport-, vagy kulturális
rendezvények, továbbá az egyházak által szervezett egyházi jellegű rendezvények esetén az
igénybevevő részére, kérelemre, a polgármester a díjfizetés alól teljes mentességet engedélyezhet.”
A Képviselő-testület 2019. áprilisi ülésén megalkotta a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 10/2019. (IV.29.) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: Közterületi Rendelet), amelyben teljeskörűen szabályozta a közterületek
használatát. E rendelet 28. §-a alapján a fenti esetekben nem kell közterület-használati díjat fizetni.
A két rendelet összhangjának megteremtése érdekében szükséges a Díjfizetési Rendelet hivatkozott
4. §-ának hatályon kívül helyezése.
Egyebekben az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú
igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 16/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet a
hatályba léptetése óta nem került módosításra. Az elmúlt hat év gazdasági változásai következtében
az építőipar fellendülésével megnövekedett a közutak nem közlekedési célú igénybevétele, mely
szükségessé tette a díjtételek felülvizsgálatát.
Mind a belterületi II. rendű főút, mind a gyűjtőút, továbbá a belterületi lakó- és kiszolgáló utak,
külterületi közutak, kerékpárutak esetén egységesen 100 Ft/m2/nap mértékben javasoljuk
meghatározni az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú
igénybevételéért fizetendő díj mértékét.
A Díjfizetési Rendelet 1. §-ának módosítását javasoljuk úgy, hogy az Önkormányzat tulajdonában
és kezelésében álló - közforgalom elől el nem zárt - magánutakra is kiterjedjen a Rendelet hatálya.
A Rendelet 6. §-ában a hivatkozást szükséges továbbá módosítani, mivel az a Képviselő-testület
korábbi (2012. évben megalkotott) Szervezeti és Működési Szabályzatára hivatkozik.
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II. A Közterületi Rendelet megalkotása során elírás történt a 4. melléklet összeállításakor, amely a
rendelet alkalmazása során kisebb mértékű jogalkalmazási problémát eredményezett. A melléklet
25. sor B oszlopának helyes tartalma: Ft/m2/db. A korábbi rendelet is darabszám szerint határozta
meg a hulladéktároló konténerek után fizetendő közterület-használati díjat, és ezen a bevált
szabályozáson nem kívánt változtatni a Képviselő-testület az év elején megalkotott rendelettel sem,
a fizetendő díjat is a darabszámhoz mérve határozta meg.
A korábbi szabályozáshoz való visszatérést szolgálja az adminisztratív hiba kijavítását célzó
rendelet-módosítási javaslat.
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a
tisztelt Képviselő – testületet.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Díjfizetési Rendelet módosítása tekintetében: a jelenleg hatályos rendelethez képest jelentős új
hatása, hogy az eddigi díjtétel egységesen 100 Ft/m2/nap összegre emelkedik
Közterületi Rendelet módosítása tekintetében: a tárgyban korábban hatályos rendelet alkalmazása
során megszokott díjtételhez való visszatérés a szolgáltatást igénybe vevők számára előnyös
- környezeti, egészségi következménye: nincsen
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem jelent többletet az eddigiekhez képest
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:
Díjfizetési Rendelet módosítása tekintetében: a közút nem közlekedési célú használatára felmerülő
igények meghatározott keretek és feltételek alapján történő elbírálása érdekében alkotja meg az
önkormányzat ezen rendeletet, amelyet az időközben megváltozott gazdasági, infrastruktúrális és
közlekedési helyzet - különösen a díjszabási tételeknél - azok felülvizsgálatát indokolja.
Közterületi Rendelet módosítása tekintetében: többletmunkát jelentene az ügyintézésben és
indokolatlan költségnövekedést eredményezne a közterület-használóknak
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem
jelent többletet az eddigiekhez képest.
A rendelettervezet az előterjesztés melléklete.
Rendeletalkotási javaslat:
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az egyes közterülethasználattal kapcsolatos önkormányzati
rendeletek módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.
A támogató döntéshez az Mötv. 50. § és 42. § 1. pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019. .....................................
……………………………………
Karsay Ferenc
polgármester
Az előterjesztés összesen 2 db mellékletet tartalmaz.
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