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1.melléklet

TISZTELT KÖZGYŰLÉS!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 39/2018. (X. 25.) önkormányzati
rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a közterület használatáról szóló helyi előírásokat.
A Rendeletet felülvizsgáltuk az abban foglalt díjak mértéke, illetve a mindennapi jogalkalmazás
tapasztalatai alapján, melynek eredményeként annak módosítására teszek javaslatot az alábbiak szerint.
1.) A Rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja szerint díjmentes a közterület használata a Kormány által
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított, illetve önkormányzati beruházások
esetén a beruházással, valamint a műemlékké nyilvánított épületek felújításával, renoválásával
összefüggő építési lakó-, műhely- vagy raktárkocsi, konténer, állványzat, munkagép, szállítóeszköz és
más építési eszközök elhelyezéséhez, építőanyag, építési hulladék tárolásához.
A gyakorlatban felmerült igényekre, helyzetekre figyelemmel indokolt a díjmentes közterület-használat
körébe bevonni a munka- és biztonsági terület kialakítását, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezését is.
A jogalkalmazás megkönnyítése érdekében szükséges a díjmentes közterület használat körében
kifejezetten meghatározni az önkormányzati kulturális rendezvényeket a Rendelet 4.§ (4) bekezdés b)
pontjában, valamint új, díjmentes közterület-használati jogcímként jelenik meg a d) pontban a
könyvautomata elhelyezése.
A Rendelet 4.§ (4) bekezdése a fenti nagyszámú módosítás miatt újraszabályozásra kerül.
2.) A Rendelet 5. § (5) bekezdése szerint a közterület a gyülekezési jog hatálya alá nem eső, az (1)-(4),
továbbá a (6) bekezdésben nem szabályozott tevékenységek gyakorlásához szükséges pult, asztal,
színpad és választással nem kapcsolatos politikai hirdetés elhelyezéséhez díjfizetés ellenében vehető
használatba. E rendelkezés pontosításra kerül úgy, hogy a közterület a népszavazással nem kapcsolatos
politikai hirdetés elhelyezéséhez is díjfizetés ellenében vehető használatba.
3.) Abban az esetben, amikor a polgármester jár el közterület- hasznosítóként – azaz az utasváró,
CityLight és CityBoard formátumú eszközök vonatkozásában –indokolatlan tulajdonosi hozzájárulást
kérni a szerződéskötéshez, hiszen azt a polgármester adja ki. Erre tekintettel módosul a Rendelet 12.§
(5) bekezdése.
4.) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet-tervezet melléklete lép, amiben valamennyi közterülethasználati díj esetében 5%-os emelésre teszek javaslatot. Ezen túlmenően az alábbi módosításokat
szükséges elfogadni.
A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy az utcabútoron és információs célú berendezésen található
világító illetve világítás nélküli reklámfelület esetén fizetendő közterület-használati díjak nem voltak
arányosak egymással, ezért – a közterület-használat díjainak 5%-os emelésén túl – javaslom, hogy a
világítással rendelkező eszközök esetén felmerülő áramköltségek ellentételezésére további 300 Ft-tal
megemelve kerüljön megállapításra a közterület-használati díj a világítás nélküli eszközökért fizetendő
közterület-használati díj övezetenként irányadó mértékéhez képest
Ugyanezen indok alapján javaslom, hogy az egyéb műszaki berendezések vonatkozásában a világítással
rendelkező eszközök esetében 100 Ft-tal megemelve kerüljön megállapításra azok közterület-használati
díja a világítással nem rendelkező eszközökért fizetendő közterület-használati díj övezetenként irányadó
mértékéhez képest.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat

eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni
kell.
A Jat 17.§ (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának
következményeit, és

szükségességét,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján az alábbi tájékoztatást adom:
a) a rendeletmódosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A módosítással összefüggésben a közterület-használati díjak övezetenként irányadó mértéke arányosan
változna az egyes jogcímek esetében, az 5%-os mértékű díjemelés nem okoz túlzott terhet a közterülethasználóknak.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosításnak környezeti és egészségi következményei nem határozhatók meg.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
b) a jogszabály
következményei:

megalkotásának

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

A rendeletmódosítás a közterület hasznosító szervnek a Rendelet gyakorlati alkalmazása során szerzett
tapasztalatai alapján született meg. A módosítás elmaradása a fennálló jogalkalmazási, értelmezési
nehézségek fenntartását eredményezi.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Debrecen, 2019. november 14.
Pacza Gergely
főosztályvezető

