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Tisztelt Képviselı-testület!

Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdése alapján az
épített környezet elemeit: az építési telkeket és területeket, építményeket, építményrészeket,
építményegyütteseket, burkolt és zöldfelületeket - a jó mőszaki állapot folyamatos fenntartása mellett - csak a
rendeltetésüknek, a rájuk vonatkozó hatósági elıírásoknak és engedélyeknek megfelelı célra és módon szabad
használni.
Fenti jogszabályi felhatalmazás alapján szükséges a testületnek a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a
mőemlékvédelmi, a településrendezési, valamint a közlekedésbiztonsági szempontokra figyelemmel
meghatározni a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat.
A testület a közterület használatának szabályait 7/1999. (XI.4.) számú rendeletében határozta meg. A
hivatkozott határozat kétszer került módosításra:
o
o

a 9/2000. (VIII.27.) számú rendeletben hatályon kívül helyzete az alaprendelet szabálysértési
rendelkezéseit;
a 3/2003. (III.14.) számú rendelet módosította az alaprendelet 1. számú mellékletében szereplı
közterület-használati díjtételeket.

Javaslom a T. Képviselı-testület vizsgálja felül a közterületek használatáról szóló rendeletét az alábbiak miatt:
o

o

a település legjelentısebb rendezvénye a Gesztenyeünnep az évtizedek során hatalmas rendezvénnyé
nıtte kii magát, e két napon több, mint tízezer vendég fordul meg településünkön, 30-40 alkalmi árus
kér közterület-használati engedélyt, és több tucat program szórakoztatja a vendégeket, ezért szükséges,
hogy a közterület-használat szabályai áttekintésre és szükség esetén pontosításra kerüljenek;
a motorizáció fejlıdésével egyre több az autó, és így sajnos az üzemképtelen jármő is a település útjain,
így ezt a kérdéskört is szabályoznia kell a testületnek.

Álláspontom szerint az új szabályzás oly mértékben változtatná meg a többször módosított alaprendelet, hogy
célszerőbb lenne, ha a testület a hatályos rendeletet hatályon kívül kell helyezné, és a közterület-használatról új
rendeletet alkotna.

Az elkészített rendelet-tervezet legfontosabb változásait az alábbiakban foglalom össze:
A korábbi szabályzáshoz képest meghatározásra és pontosításra került/ek/
o
o
o
o
o
o
o

hogy a közterület-használónak mely esetekben szükséges és mely esetekben nem kell közterülethasználati engedélyt beszerezni,
hogy a polgármester mely esetekben tagadja meg a közterület-használati engedély kiadását, illetve a
közterület-használati engedély kiadását mely esetben kell megtagadnia;
a közterület-használati engedély tartalma;
a Gesztenyeünnepre, mint a település legjelentısebb rendezvényére vonatkozó speciális szabályzás;
a közterület-használat ellenırzése, az engedély nélküli közterület-használat jogkövetkezményei;
az üzemképtelen jármővek közterületen történı tárolása,
az értelmezı rendelkezések.

Az egyik legfontosabb, de egyben jogi szempontból legnehezebb probléma, hogy a Képviselı-testület biztosítani
kívánja, hogy az állandó velemi lakosoknak ne kelljen közterület-használati engedélyt kérniük, illetve közterülethasználati díjat fizetniük, amikor a Gesztenyeünnep során a saját kiskertjükbıl származó gesztenyét kívánják
árusítani.
A jogi szabályzás azért nagyon nehéz, mert az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezte az
Alkotmánynak a jogegyenlıség általános elvét kimondó 70/A. § (1) bekezdését. A testület e határozatokban
kifejtette, hogy bár az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése szövegszerően az alapvetı jogok tekintetében tiltja a
hátrányos megkülönböztetést, a tilalom — ha a megkülönböztetés sérti az emberi méltósághoz való alapvetı
jogot — kiterjed az egész jogrendszerre.
Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata alapján az jogalanyok közötti eltérı szabályozás akkor sérti az emberi
méltóságot, ha a jogalkotó önkényesen, ésszerő indok nélkül tett különbséget az azonos szabályozási kör alá vont
jogalanyok között
Az állandóan követett alkotmánybírósági gyakorlat alapján a személyek közötti diszkriminációról csak akkor
lehet szó, ha a jogalkotó valamely személyt vagy embercsoportot más, azonos helyzetben lévı
személyekkel vagy embercsoporttal történt összehasonlításban kezel hátrányosabb módon.
A rendelet-tervezet 5. § e./ pontja alapján a velemi lakosoknak – figyelemmel arra, hogy az árusításuk nem
minısül kereskedelmi mennyiségnek – nem kell közterület-használati engedélyt kérniük. A nem velemi
lakosokra ez e rendelkezés nem vonatkozik, hiszen nyilvánvalóan árusítási /kereskedelmi/ céllal hozzák a
portékáikat a településre.
Fentieken túl a polgármester – méltányossági jogkörben a rendelet-tervezet 14. §-a alapján meghatározott
esetekben /pl.: méltányolható idegenforgalmi érdekbıl/ díjmentességet vagy díjkedvezményt biztosíthat.
Másik fontos szabályozási kérdés az üzemképtelen jármővek közterületen történı tárolásának szabályzása.
Több tucat önkormányzat hasonló tárgyban meghozott rendeleteinek áttanulmányozását követıen jelen
pillanatban nem tartom szükségesnek e tárgyban részletesebb szabályzást.
Kérem a testületet, hogy tekintse át a jelenleg hatályos rendeletben meghatározott közterület-használati
díjtételeket, szükség esetén módosítsa ezeket, illetve határozza meg a Gesztenyeünnepre, mint kiemelt
rendezvényre vonatkozó közterület-használati díjak mértékét!

Tisztelt Képviselı-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megvitatására és a mellékelt szerinti szövegezéső rendelettervezet elfogadására.
A szavazás módja: nyílt szavazás, a rendelet megalkotásához minısített többség szükséges.

Velem, 2007. szeptember 25.

Horváth Miklós sk.
polgármester
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