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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezetében (A jogrendszer 

folyamatos felülvizsgálata) foglalt rendelkezések általános felülvizsgálati kötelezettséget írnak elő a 

jogszabályok vonatkozásában. A Jat. 21. § (2) bekezdésében és 22. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezései a jegyző feladatkörébe utalják az önkormányzati rendeletek utólagos hatásvizsgálatát, 

valamint tartalmi deregulációját, amelyek keretében figyelemmel kell kísérni a jogszabály 

hatályosulását és gondoskodni arról, hogy amennyiben adott jogszabály elavult, a jogrendszer 

egységébe nem illeszkedő, akkor aktualizálására sor kerüljön. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 9. napján 

tartott ülésén határozott arról, hogy a közterületek használatáról és a közterületek használatának 

rendjéről szóló új önkormányzati rendeletet alkot, amely 2022. január 1-én lép hatályba. 

A rendelet részletesen tartalmazza -többek között-, hogy közterület reklám céllal hogyan vehető 

igénybe. 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló több ízben módosított, jelenleg hatályos 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

és módosítása a Jat. fent hivatkozott rendelkezéseiben foglaltakon felül a közterület használatáról 

szóló új rendelet vonatkozó szabályaira tekintettel vált szükségessé. 

 

A Jat. 17. §-a alapján elkészült a rendelet-tervezet elfogadásának várható hatásait bemutató 

hatástanulmány, amelyet a jelen előterjesztés 2. mellékleteként csatolt „Hatásvizsgálati lap” 

tartalmaz. 

 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testülettől előterjesztésem megtárgyalását és a mellékelt 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörben, nyílt ülésen tárgyalja. 

A rendelet-tervezet elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2021. november 16. 

 

 

 

 dr. Köteles Anna dr. Szabó Tibor   

 jogász jegyző  

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

 

 

Mellékletek:  

 

1. számú melléklet: Rendelet-tervezet (általános és részletes indokolással) 

2. számú melléklet: Segédlet (rendelet-tükör) 

3. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap 

4. számú melléklet: Egyeztető lap 
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1. számú melléklet 

 

 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

………/2021. (……….) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján,  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § 

(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületet rendeltetésétől eltérően a tulajdonos 

engedélyével, a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet szabályainak, valamint a tulajdonosi engedély előírásainak betartásával 

lehet használni.” 

 

2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületet reklámcélra használni vagy ilyen 

közterületen reklámhordozót létesíteni kizárólag az önkormányzat által adott közterület-

használati engedély alapján lehet.” 

 

3. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

Bese Ferenc                                                               dr. Szabó Tibor 

            polgármester                                                                                 jegyző 

 

Záradék 

 

A rendelet-tervezet 2021. november  …. napján az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2021. november … 

 

A Jegyző nevében eljáró:                                                                                             

Vittmanné Gerencsér Judit 

                                                                                                          osztályvezető-helyettes 

Polgármesteri Kabinet 
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INDOKOLÁS 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ............/2021. (……) 

önkormányzati rendeletéhez 

 

Általános Indokolás 

 

A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának illetékességi területén található, az 

Önkormányzat tulajdonában álló közterületre, továbbá az egyéb, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (7) bekezdésében foglalt, a tulajdonos által 

közhasználat céljára átadott olyan területrészre, amely az Önkormányzat kezelésében és 

üzemeltetésében áll, rendeltetéstől eltérő használat estén közterület-használati engedélyt kell érni. 

Jelen rendelet hivatkozást tartalmaz a közterületek használatáról és a közterületek használatának 

rendjéről szóló önkormányzati rendeletre. A hivatkozott rendeletet Budapest Főváros XXIII. kerület 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 9. napján tartott ülésén újra-alkotta, a 

módosítások hatályba lépésének dátumának 2022. január 1-ét jelölte meg. 

Ahhoz, hogy a két önkormányzati rendelet között, amelyek tartalmi átfedést tartalmaznak, továbbra is 

meglegyen az összhang, az együttélési rendelet módosítása vált szükségessé. 

 

 

Részletes Indokolás 

  

1. § A korábban közterület-használat hozzájárulásként említett, de az új közterület-használati 

rendeletben engedélynek nevezett iratra való helyes utalást tartalmazza, továbbá a rendelet neve is 

kiegészítésre került. 

 

2. § A közterület reklámcélú használatára vonatkozó módosított szabályok kerültek átvezetésre, 

összhangban a közterület-használati rendelettel. 

 

3. § Tartalmazza az önkormányzati rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezést. 
 


