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Tárgy:

Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterülethasználat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII. 01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:
dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető
Az előterjesztést előzetesen véleményezi: pénzügyi és városfejlesztési bizottság
humán és ügyrendi bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról
szóló 23/2007. (VII. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 5. § (1) bekezdése
értelmében a közterületnek a rendeltetéstől eltérő használatához (továbbiakban:
közterülethasználat) engedély szükséges.
Az ÖR. 5. § (4) bekezdése alapján a közterület használati határozat szerint megállapított összeg
befizetése a közterületet használó kötelessége az előírt módon és időben. A közterület-használati
díj mértékéről az ÖR 2. számú melléklete rendelkezik.
Az ÖR. 6. § (2) bekezdése értelmében aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a
hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben a ténylegesen használt
időtartamra és területre az egyébként irányadó díjtétel 5 napot meg nem haladó időtartam
esetén háromszorosát, 5 napot meghaladó, de 15 napot meg nem haladó időtartam esetén
ötszörösét, 15 napot meghaladó, de 30 napot meg nem haladó időtartam esetén nyolcszorosát
kell megállapítani, 30 napot meghaladó időtartam esetén minden további megkezdett 30
napra a nyolcszorosát kell megállapítani. Amennyiben az adott közterülethasználat a jelen
rendelet alapján díjmentes lenne, úgy a 2. számú mellékletben rögzített díjtételt kell az eredeti
állapot helyreállításáig megfizetni.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Tv.) 29.
§ (1) bekezdése értelmében fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a
fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét megállapítani
kizárólag törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben
lehet, kivéve ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérően
rendelkezik.
Ugyanezen jogszabályi hely (2) bekezdése szerint az (1) bekezdéstől eltérően – törvény
felhatalmazása alapján – a Kormány rendeletben állapíthatja meg a bírság, pótlék mértékét.
Igazgatási szolgáltatási díjat, pótdíjat – törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
kormányrendelet felhatalmazása alapján – a miniszter az adópolitikáért felelős miniszter
egyetértésével kiadott rendeletben állapíthat meg.
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A közterület nem megfelelő használata esetén az ÖR-ben előírt szankció jellegű díjtételek
alkalmazására, mivel az pótdíj, illetve bírság jelleggel bír, már nincs lehetőség, tekintve, hogy
jelenleg ilyen díjtétel alkalmazására az Önkormányzat nem kapott felhatalmazást, azt csak az
önkormányzati rendelethez képest felsőbb jogszabályok állapíthatnak meg, így szükséges az ÖR
ilyen irányú módosítása.
Kérem t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és a rendelettervezetet elfogadni.
Tata, 2012. október 10.

M i c h l József
polgármester

dr. Fogarasi Richárd
csoportvezető
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
......./2012. (…….) önkormányzati rendelete
a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) önkormányzati
rendelet 6. § (2) bekezdése hatályát veszíti.
2. § Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba és 2012. november 2. napján hatályát
veszíti.

Michl József
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző
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INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség
mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét megállapítani kizárólag
törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet. Erre
tekintettel önkormányzati rendeletben szankció jellegű díjtételek alkalmazására (mivel az
pótdíj, illetve bírság jelleggel bír) már nincs lehetőség.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről és a beépülés utáni hatályvesztésről rendelkezik.

Tata, 2012. október 10.

