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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 

15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete vonatkozásában módosítási igény merült fel a 

Képviselő-testület részéről, azért, hogy a közterületek használatára vonatkozó szabályozás 

pontosításra, kiegészítésre kerüljön a hétköznapokban előforduló problémák, észrevételek 

alapján, valamint, hogy az ehhez kapcsolódó magatartások megsértése szankcionálásra 

kerülhessen. 

 
Ezen igény alapján került előkészítésre a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításának tervezete, mely kiegészítésre kerülne továbbá a közösségi együttélés alapvető 

szabályainak megsértésére vonatkozó rendelkezésekkel.  

 

 

INDOKOLÁS 

 

A módosító rendelet tervezet előkészítésére Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-

testületének előzetesen leegyeztetett igénye alapján került sor, valamint, hogy az e rendeletben 

szabályozott kötelezettség körébe tartozó magatartások megsértése szankcionálásra 

kerülhessen. 

 

Az 1. § rendelkezik a közterület használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 

kiegészítéséről.  

A 2. § a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelkezés bevezetését tartalmazza.  

A 3. §-ban a rendelet 1 számú melléklete A) táblázat d) pontjának szövegcserés módosítását 

tartalmazza.  

A 4. §-ban kerül szabályozásra a hatályba lépés ideje.  

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint 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 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 rendelet-tervezet címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (...) 

önkormányzati rendelete Kékkút Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 

15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs 

 

Költségvetési hatása: Nincs.  

 

Környezeti, egészségi következményei: Lehetőséget teremt a közterületek használatára 

vonatkozó szabályok rögzítésére, továbbá az ehhez kapcsolódó magatartások megsértése 

esetére a szankcionálás lehetőségével, ezáltal hozzájárulva a rendezett településkép, környezet 

kialakításához.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet betartásához szükséges eljárások 

lefolytatása - a Képviselő-testület és Hivatala biztosítja.  

Egyéb hatása: Nincs. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Képviselő-testület igénye.   

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A módosításban szereplő 

magatartás, annak szankcionálása nem kerül előírásra.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  - személyi: van, a Képviselő-

testület és Hivatala biztosítja. 

- szervezeti: Nincs. 

- tárgyi: Nincs. 

- pénzügyi: a szükséges eljárások 

lefolytatásához, rendelkezésre áll. 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

…./2020. (…) önkormányzati rendelete 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról 

szóló 15/20006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a 2. § vonatkozásában 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 



bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 

15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő 7/A. §-al 

egészül ki:  

“7/A. § Tilos a közterületen 

a) az oda a közterület tulajdonosa által kihelyzett tárgyak, köztéri bútorok, így különösen 

virágtartók, padok áthelyezése, állagának színének megváltoztatása, beszennyezése; 

b) levő növények károsítása, elpusztítása, szedése, csonkítása; 

c) törmeléket, követ, elhasznált tárgyakat, üzemképtelen járművet lerakni, elhelyezni, tárolni;  

d) sátorozni; 

e) gépjárművet, munkagépet mosni, olajcserét, vagy más szennyeződést okozó tevékenységet 

végezni.” 

  

 2. § A Rendelet a következő 11/A. §-al egészül ki:  

„11/A. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki  

a) közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően használ;  

b) a 7/A. §-ban meghatározott szabályokat megszegi. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati 

hatósági eljárás lefolyatására és a közigazgatási bírság kiszabására a polgármester jogosult. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági 

eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről e1járó személy észlelése alapján hivatalból indul. 

(4) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokra az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője 

kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(6) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell 

megfizetni Kékkút Község Önkormányzata 11748052-15427937 számú pénzforgalmi 

számlájára.” 

 

3. § A Rendelet 1. számú mellékletében levő A) táblázat d) pontjában a „15 Ft/m2/hó” 

szövegrész helyébe a „15 Ft/m2/nap” szöveg lép. 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.  

 

 

 

                Kardosné Csaba Gyöngyi    dr. Szabó Tímea 

                    polgármester                                 jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 

2020. …..   

 

 

   dr. Szabó Tímea  

            jegyző 


