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Minısített szótöbbség
Tisztelt Közgyőlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 2010. december 16-i ülésén
fogadta el az általa alkotott helyi rendeletek felülvizsgálatának ütemtervét. Az ütemterv
szerint a Közgyőlés felülvizsgálja többek között a helyi közutak nem közlekedési célú
igénybevételérıl szóló 7/2008. (II. 6.) önkormányzati rendeletét is.
A rendelet felülvizsgálata közben megállapítottuk, hogy a helyi közutak nem közlekedési célú
igénybevételére irányuló kérelmet továbbra is a hatályos a közutak igazgatásáról szóló
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6-7/A. §-ai alapján kell elbírálni, illetve a kivetendı díj
mértékét helyi rendeletben kell szabályozni. A kérelmeket a közút kezelıje bírálja el, a
hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulásban foglaltaktól eltérı igénybevétel esetén –
illetve amennyiben a kérelmezı a hozzájárulásban foglaltakkal nem ért egyet – pótdíj
kivetését, továbbá a döntés felülvizsgálatát a közlekedési hatóságtól lehet kérni.
A közút kezelıje alatt a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdése a
helyi önkormányzatot, a koncessziós társaságot, vagy a szerzıdés alapján azzal megbízott
gazdálkodó szervezetet érti. Ugyanakkor a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatáskörérıl szóló
1991. évi XX. törvény 92. § (10) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy nem közlekedési célú
igénybevétel elbírálása során kezelıként a település jegyzıjét kell érteni. Az
Alkotmánybíróság 28/2003. (VI. 2.) AB határozat indoklásának III. 1. pontja értékelve a két
eltérı törvényi rendelkezést megerısíti, hogy az igénybevétellel kapcsolatos eljárás esetében
közút kezelıje alatt a jegyzıt kell érteni.
A módosító rendelet-tervezetben technikai jellegő módosításra teszünk javaslatot. A hatályos
rendeletben még egy olyan helyi rendeletre való hivatkozás szerepel, amelyet hatályon kívül
helyezett a közgyőlés és helyette egy új rendeletet fogadott el, így szükséges a rendelet
szövegezésének javítása.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) rendelkezései alapján
helyi rendeletalkotással csak az igénybevételi díj mértékét szabályozhatjuk, egyéb eljárási
cselekmények alkalmazására a hatályos jogszabályok alapján továbbra is lehetıség lesz.
A Jat. kötelezı feladatként állítja a jogalkotó elé, hogy elızetes hatásvizsgálatot folytasson le,
felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit. Bár a rendelet-módosítás technikai
jellegő, - megfelelve a jogszabályi elıírásnak - a rendelet-tervezet elızetes hatásvizsgálatát a
Jat. 17. § (1) – (2) bekezdése alapján az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Közgyőlés hetében tárgyalja, a Jogi és
Közbiztonsági Tanácsnok véleményezésre megkapta.
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Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztést tárgyalja meg, és a módosító rendelet-tervezetet
fogadja el.
Szekszárd, 2011. szeptember 20.

Amreinné dr. Gál Klaudia
Jegyzı
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1. melléklet
ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló 7/2008. (II. 6.)
önkormányzati rendelet módosításáról tárgyú elıterjesztéshez
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
a) Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet alapvetı célja a helyi közutak védelme és a hosszú ideig tartó közterület bontási
tevékenységeknek a megelızése.
b) Költségvetési hatása:
Költségvetési hatás nem mutatható ki.
c) Környezeti, egészségi következményei:
Nem releváns.
d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Adminisztratív többlet terhet nem jelent.
e) Egyéb hatása: nincs
f) A rendelet megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet egy már hatályon kívül helyezett rendeletre tartalmaz utalást.
g) a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozás jogbiztonsági aggályokat eredményez.
h) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének ……/2011. (….) önkormányzati
rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú
igénybevételérıl szóló 7/2008. (II. 6.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3.
melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági
Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a
következıket rendeli el:
1. §
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló 7/2008. (II. 6.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:

„(1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni,
amelynek mértékét a Közgyőlés e rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
A helyi közutaknak a rendelet 1. mellélete szerinti kategóriákba történı besorolásánál a
közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. mellékletét kell
megfelelıen alkalmazni.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba és hatályba lépését követı 10. napon
hatályát veszti.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
Jegyzı

Melléklet: A hatályos rendelet, amelyben áthúzással jelöltük a hatályon kívül helyezendı részeket, és
eltérı színnel az új rendelkezéseket.

Szekszárdi Önkormányzat 7/2008.(II.6.) rendelete a
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl*
a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi
I. törvény 37. §-ának (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
10. §-ának (3) bekezdése alapján a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendı
díj mértékérıl a következı rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések, hatály
1. §
(1) A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
tulajdonában álló azon közterületekre terjed ki, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban helyi közútként
kerültek bejegyzésre.
(2) E rendelet alkalmazása során az út fogalma alatt a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény
47. §-a szerinti meghatározást kell érteni.
Az út igénybevételi díj mértéke és megfizetésének módja
2. §
(1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni, amelynek
mértékét a Közgyőlés e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.
A helyi közutaknak a rendelet 1. számú mellélete szerinti kategóriákba történı besorolásánál a
közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9/1991.(VI.27.) KT rendelet 2.
számú mellékletét kell megfelelıen alkalmazni.
(2) Az igénybevételi díjat az önkormányzat pénztárában vagy az önkormányzat bankszámlájára
utalással kell megfizetni a hozzájárulás kiadását követı 5 napon belül, kivéve, ha az igénybevételre 5
napon belül kerül sor, mert ebben az esetben az igénybevétel megkezdése elıtt. A befizetést igazoló
bizonylatot vagy a banki átutalási igazolást a hozzájárulással együtt az igénybevétel ideje alatt az
igénybevétel helyszínén kell tartani, hogy egy esetleges ellenırzés esetén az megtekinthetı legyen.
Záró rendelkezések
3. §
E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.
Horváth István
Polgármester

Dr. Kilián Orsolya
Jegyzı

Záradék:
A kihirdetés napja: 2008. február 6.
Dr. Kilián Orsolya
jegyzı
Módosította a: 43/2008.(XII.22.) szekszárdi ör.
27/2010.(XII.22.) szekszárdi ör.
*

A rendeletet a közgyőlés a 2008. január 31-i ülésén fogadta el.
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1. melléklet a 7/2008. (II. 6.) önkormányzati rendelethez1
A közterület-használat módja

Fizetés
Módja

a.

Ft/m2/hó
Ft/m2/hét

b.

c./

építési munkával kapcsolatos
felvonulási épület, lakókocsi,
állvány és építıanyag
építési munkaterület

Ft/m2/hó
Ft/m2/hét
Ft/kont./hó
Ft/kont./hét

Kategóriák
_______________________________
kiemelt
I.
II.
III.
5.500.4.500.3.500.- 3.000.1.600.1.200.1.000.800.500.100.15.000.3.200.-

400.100.7.000.2.500.-

300.50.6.000.2.000.-

200.50.4.000.1.500.-

250.-

210.-

150.-

120.-

virág

1.200.-

700.-

500.-

400.-

egyéb árucikk

1.500.-

1.200.-

1.000.-

1.000.-

törmelék elhelyezése

Alkalmi mozgóárusítás
zöldség- gyümölcs
Ft/m2/nap

szerencsejáték,sorsjegy
d./ Kiállítás

Ft/m2/nap

200.120.-

150.100.-

100.50.-

60.50.-

e.

alkalmi vásár

Ft/m2/nap

270.-

200.-

110.-

100.-

f./

kulturális, sport- és szórakoztatótevékenység
Egyéb célra

Ft/m2/nap

90.-

70.-

50.-

40.-

g/

1

egyedi elbírálás alapján, arányosítva a jegyzı
ellenjegyzésével

Módosította a 27/2010.(XII.22.) szekszárdi ör. Hatályos 2011. január 1-tıl.
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