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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37.§ (1) bekezdése értelmében közút
területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési vagy
fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni.
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 2/2021. (I.
18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata kezelésében lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért
fizetendő díjak mértékét.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, majd a veszélyhelyzettel
összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a értelmében 2020.
december 19. napjától 2022. június 30. napjáig az önkormányzatok és szervezetei által nyújtott
szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díjak) mértéke nem lehet magasabb, mint ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.)
Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.
Fentiek alapján 2022. július 1. napjától a díjak emelésére lehetőségük van az
önkormányzatoknak.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontja értelmében a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatnak minősül.
Ezen közfeladat hatékony ellátása céljából indokoltnak tartjuk a helyi közutak nem közlekedési
célú igénybevétele esetén fizetendő díjak 10%-kal történő megemelését.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a értelmében
fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség
terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése
és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, melyre tekintettel a díjemelést
tartalmazó rendeletmódosítás hatálybalépésének dátumaként 2022. augusztus 1. napját
javaslom megállapítani.

II.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése
szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést 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 szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján a Rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Társadalmi hatása, hogy 2022. augusztus 1től a Közgyűlés által meghatározottak szerinti díjat kell fizetni az igénybevételért. Gazdasági,
költségvetési hatás, hogy az emelés után több bevétel származhat a közutak ilyen célú
használatából adódóan.
ab) Környezeti és egészségi következményei: a Rendelet módosításnak környezetvédelmi és
egészségi következményei nincsenek.
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a Rendelet módosítása az adminisztratív
terheket nem befolyásolja, a már meglevő rendszer képes ellátni a szükséges feladatokat az
eltelt időszakhoz hasonlóan.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendeletmódosítás elmaradása megnehezíti a helyi közutak hatékony
fenntartását, fejlesztését, valamint karbantartását.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Rendelet módosítása számottevő többletmunkát nem eredményez, az alkalmazásához
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
III.
Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az
elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló
180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2022. május 25. napjával.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat tv.) 46.§ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Kat tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet
elfogadni szíveskedjék.
Debrecen, 2022. június 16.
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