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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 2009-ben alkotott rendeletet a
közterületek használatáról. 2016-ban az önkormányzat meghatározta az egyes helyi
rendeletekben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat, illetve ezen
magatartások megsértőivel szembeni eljárási rendelkezéseket. A módosítás során a hatályos
rendelet 16. §-a az alábbiakról rendelkezik:
„16. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) közhasználatra átadott részt engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól
eltérően használ,
b) közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben
foglalt feltételektől eltérő módon használ,
c) a 2. melléklet szerinti kiemelt övezetben görkorcsolyázik, gördeszkázik, extrém
kerékpározik,
d) a közterület használatot követően az eredeti állapot-helyreállítási
kötelezettségének a megadott határideig nem tesz eleget, vagy az előírt utastájékoztatási kötelezettségét nem teljesíti,
e) szökőkutat, díszkutat rendeltetéstől eltérő tevékenységre használ,
f) közhasználatú zöldterületen kempingez, ideiglenes szálláshelyet létesít.
(2) Az eljárás lefolytatására a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendeletet kell
alkalmazni.”
Az eltelt időszakban felmerült problémák miatt szükséges a helyi rendelet újabb módosítása.
A Polgármesteri Hivatalhoz több bejelentés érkezett, hogy többen parkolási céllal, autóikkal
közparkokban állnak be. A hivatalnak jelenleg nincs eszköze ezen cselekmény esetén
figyelmeztetésre, szankcionálásra. Mindezek miatt javaslom a helyi rendelet közösségi
együttélés szabályait megsértő esetcsoportokat kiegészíteni az alábbi tényállással:
(Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki)
„járművel közhasználatú zöldterületen, zöldfelületen, közparkban külön engedély nélkül
közlekedik, parkol.”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként
állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve
ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt előírásnak, az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiakban számolunk be.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy a
közösségi együttélést erősítő szabály megalkotásával, a megsértőkkel szemben eljárás
kezdeményezhető. Költségvetési hatása nem mutatható ki.
Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns.
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosításának nem lesz
adminisztratív terheket befolyásoló hatása.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségessége a felmerült gyakorlati
tapasztalatokkal magyarázható, elmaradásának várható következménye, hogy a
polgármesteri hivatalnak nem lesz eszköze közösségi együttélést sértő parkolást, közlekedést
megsértőkkel szemben eljárni.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
2015. október 1-jén hatályba lépett módosítása során a hatályos rendelet kiegészült azzal,
hogy a rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani. Mindezen
rendelkezéseknek eleget téve a www.szekszard.hu honlapon hirdetményt tettünk közzé,
melyben tájékoztattuk a lakosságot erről a lehetőségről.
Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlés hetében tárgyalja.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet elfogadására.

Szekszárd, 2017. február 16.

Ács Rezső
polgármester
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…/2018. (….) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t )

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi
II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de)
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) rendelet 16. § (1) bekezdése a
következő g) ponttal egészül ki:
(Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki)
„g) járművel közhasználatú zöldterületen, zöldfelületen, közparkban külön engedély nélkül
közlekedik, parkol..”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Molnár Kata
jegyző
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