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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati
rendeletével (a továbbiakban: R.) szabályozza a város közterületének rendjével, használatával és
hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokat.
I.
1.
A hatályos településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek (a továbbiakban: Tvtv.),
valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Korm.
rendelet) való megfelelés céljából szükséges a R. ezen jogszabályokkal érintett rendelkezéseinek a
módosítása.
A R. értelmező rendelkezései kiegészülnek a megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő új
fogalmakkal.
A R. 1. számú mellékletében szereplő díjtáblázat 7. pontjának (jelenleg a „Közterület hirdetés céljára
történő igénybevétele”) módosítása szintén a fentiekre tekintettel szükséges. Indokoltnak tartom a 7.
pont 7.5., 7.6, 7.7, .7.8., 7.9., 7.10. és 7.11. alpontjainak a törlését, tekintettel arra, hogy ezen jogcímeken
a Debreceni Közterület Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) jelzése alapján közterület igénybevételi
szerződés megkötésére az elmúlt időszakban nem került sor vagy a jelenleg hatályos jogszabályok nem
teszik lehetővé az ezen jogcímeken történő közterület igénybevételt.
2.
A R. szövege, valamint a díjtáblázat további módosítására a R. alkalmazása során szerzett
gyakorlati tapasztalatok alapján, a Felügyelettel történt egyeztetés eredményeképpen az alábbi
javaslatokat teszem:
2.1. A különböző üzletek felújítása miatt több alkalommal érkezett megkeresés a Felügyelethez
ideiglenesen kihelyezett, legfeljebb 3 hónapig tartó árusításhoz szükséges terület kialakítása, valamint
bankautomata ideiglenes elhelyezése céljából. Erre tekintettel indokoltnak tartom a R. 8. § (1)
bekezdésének a kiegészítését.
2.2. A 2016. és 2017. években a közterület igénybevételi díjak nem módosultak. A Magyar Nemzeti
Bank által a 2018. évre vonatkozóan prognosztizált 2,4 %-os átlagos éves inflációt figyelembe véve, a
R. 1. melléklete szerinti közterület igénybevételi díjak 3 %-os emelésére teszek javaslatot.
2.3. A R. 1 számú mellékletében meghatározott közterület igénybevételi díjtáblázat módosítása
szükséges az alábbiak alapján:
a.) Az irodalom népszerűsítése céljából több alkalommal került sor közterület igénybevételére.
Tekintettel arra, hogy a R. 8. § (4) bekezdése kiegészítésre került „Irodalmi állvány
elhelyezése” jogcímmel, javaslom a díjtáblázatban külön sorban szerepeltetni a közterülethasználat eme módját 1.200 Ft/m2/hó mértékkel, egységesen az I-V. övezetben.
b.) A szociálisan rászoruló személyek segítése céljából különböző szervezetek ételosztást
szerveznek egy évben több alkalommal is. Tekintettel arra, hogy korábban a R. 8. § (4)
bekezdése kiegészítésre került az „Ételosztás” jogcímmel, javaslom a díjtáblázatban külön
sorban szerepeltetni 35 Ft/m2/nap mértékkel, egységesen az I-V. övezetben.
c.) Az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett a Felügyelethez magán játszópark
létesítésével kapcsolatban. Figyelemmel arra, hogy a R. 8. § (4) bekezdése kiegészült a
„kondipark” jogcímmel, javaslom a „Kondipark, játszópark kialakítása” jogcímmel
történő kiegészítését, egyidejűleg a díjtáblázatban külön sorban szerepeltetni 1050 Ft/m2/hó
mértékkel, egységesen az I-V. övezetben.

d.) Javaslom, hogy a „Városnéző gumikerekes kisvonat” üzemeltetéséhez kapcsolódóan a
közterület igénybevétel egységesen ne Ft/nap-ban, hanem Ft/db/hó-ban kerüljön
meghatározásra, tekintettel arra, hogy az igénybevételt nehéz mindennap ellenőrizni, nyomon
követni. A közterület igénybevételi díj mértékét 40.000 Ft/db/hó mértékkel javaslom
szerepeltetni, egységesen a II-IV. övezetben.
e.) A „Lovagoltatás” közterület foglalási célnál is ugyanilyen indokok alapján javaslom a
módosítást, azaz a közterület igénybevétel egységesen ne Ft/lovak darabszáma/nap, hanem
Ft/lovak darabszáma/hó kerüljön meghatározásra. A közterület igénybevételi díj mértékét
az I-III. övezetben 25.000 Ft/lovak darabszáma/hó mértékkel, a IV-V. övezetben 10.000
Ft/lovak darabszáma/hó mértékkel javaslom szerepeltetni.
II.
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 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 az alábbi tájékoztatást adom:
a) a rendeletmódosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A módosítással összefüggésben, a közterület igénybevételi díjak 3%-os mértékkel emelkednek, mely
nem jelent túlzott terhet a közterület igénybe vevőknek.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A R. módosításnak környezeti és egészségi következményei nem határozhatóak meg.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A R. módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A R. módosítás egyrészt a jogszabályi változásokból eredő módosítási igényeknek tesz eleget, másrészt
a Felügyeletnek a R. gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalataihoz igazodik. Célja a R.
alkalmazásának megkönnyítése, továbbá a jövő évi közterület igénybevételi díjak meghatározása.
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, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet
elfogadni.
Debrecen, 2017. november 15.
Pacza Gergely
főosztályvezető

