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Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2022.(VI.24.) önkormányzati rendelete 

A közterülethasználat rendjének szabályozásáról szóló 

16/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

felhatalmazás alapján alkotott, a közterülethasználat rendjének szabályozásáról szóló 

16/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

1. § 

 

(1) A R. 8.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény az általános közigazgatási rendeltartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

(2) A R. 15.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(2) Az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő közterület-használat esetén az észlelés 

napjára és minden olyan napra, amikor az ellenőrző hatóság az engedély nélküli 

közterület-használatot észleli, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint 

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2017.(VI.30.) a közösségi 

együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 

önkormányzati rendeletben foglalt közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló 

rendelkezéseket (2. § és 3. §) kell alkalmazni.   

 

2.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

     Pintér Lajos   Dr. Finta Béla 

     polgármester   jegyző 

 

Közzétételi záradék: 

 

Ezt a rendeletet 2022. június 24. napjától közzétettem.  

 

Szada, 2022. június 24. 

 

 

Dr. Finta Béla 

jegyző 
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INDOKOLÁS 

 

Általános indoklás 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete évente felülvizsgálja a helyi önkormányzati 

rendeleteket, jogharmonizációs céllal ellenőrizve azok formai és tartalmi megfelelőségét 

egyaránt. 

A 2022. évi felülvizsgálat alapján egyes helyi rendeletek további, részletes felülvizsgálatára 

jogalkotási program készült – míg a csupán formai jellegű, de éppen emiatt könnyen és gyorsan 

orvosolható jogtechnikai hibák korrigálása azonnali rendelet-alkotással megoldható. 

A közterülethasználat rendjének szabályozásáról szóló 16/2017.(XI.24.) önkormányzati 

rendelet két ponton hibás (idejét múlt) jogszabályi hivatkozást – ún. utaló szabályt – tartalmaz, 

amelyek helyébe a jelenleg hatályos jogszabályokra történő hivatkozást szükséges léptetni. 

 

Részletes indoklás 

 

A Rendelet 1. §-ához: A jogszabályi hivatkozásokat aktualizáló rendelkezéseket tartalmaz. 

A Rendelet 2. §-ához: Az időbeli hatályra és a hatályba léptetésre vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmaz. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §.-ának (1) bekezdése 

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 Jat. 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett 

jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatását, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, 

valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket. 

 

I. Társadalmi hatások: A tervezet elfogadásával biztosítható a jogalkalmazás 

jogszerűsége, amely a hatósági munka iránti közbizalom erősödésének záloga. 

 

II. Gazdasági hatások: a módosító rendeletnek nincsenek gazdasági hatásai. 

III. Költségvetési hatások: nincsenek 

IV. Környezeti hatások: nincsenek 

V. Egészségi hatások: nincsenek 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek 

VII. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a hatósági eljárások során, azok keretében az eljárások időtartama 

alatt hatályos jogszabályokat kell alkalmazni – az ettől eltérő gyakorlat jogilag is 

támadhatóvá tenné a hatósági határozatokat. 

 

VIII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételei: A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi 

feltételei rendelkezésre állnak. 


