6.
A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztés
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.
A 2020. április 23-án kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés meghozatalát:
A döntés tárgya:
A közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző
A döntés tervezett időpontja:
2020. április 30.
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló
17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A döntéselőkészítés nyilvánossága:
Nyilvános

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt:
A képviselő-testület a 2018. június 28. napján tartott ülésén fogadta el a közterületek
használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét. Az eltelt közel másfél
év alkalmazásból fakadó tapasztalatok alapján és a jogszabályi változások miatt szükségessé vált a rendelet módosítása. Tekintettel arra, hogy a díjtételek a februári ülésen
módosításra kerültek, így a jelen felülvizsgálat azokat nem érinti.
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendeletmódosítás a jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében szükséges. A rendelet alkalmazása kapcsán nem merül fel pénzügyi költségvonzat.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosításának nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi
forrást.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosítását az érintett jogszabályok változása, valamint a rendelet ügyfélbarát alkalmazhatósága teszi szükségessé.

Pintér Szilárd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Dombóvár Város Polgármesterének
……/2020. (…….) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel eljáró Dombóvár Város Polgármestere
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § d) pontjában a „köztárgy: az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 56. pontjában foglaltak, az emlékmű kivételével;” szövegrész helyébe a „köztárgy: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 72. pontjában foglaltak, az emlékmű
kivételével;” szöveg lép.
2. §
A Rendelet 3. § (6) bekezdésében a „Sem bejelentésre, sem engedélyre nincs szükség”
szövegrész helyébe a „Sem közterület használati bejelentésre, sem közterület használati engedélyre nincs szükség – ide nem értve a településkép védelméről szóló rendeletben írt eljárás lefolytatásához szükséges bejelentést –„ szöveg lép.
3. §
A Rendelet 3. § (10) bekezdésében a „A Szabadság utca-Szepessi utca-Petőfi utcaHunyadi tér-Ady utca-Pannónia út-Bezerédj utca-Jókai utca által határolt területen virág, valamint zöldség, gyümölcs árusítására nem adható ki engedély.” szövegrész helyébe a „A Szabadság utca-Szepessi utca-Petőfi utca-Hunyadi tér-Ady Endre utcaPannónia út-Bezerédj utca-Jókai utca által határolt területen virág, valamint zöldség,
gyümölcs árusítására nem adható ki engedély, kivéve a területen üzlettel rendelkezők
számára, az üzlet előtt található közterületre.” szöveg lép.
4. §
A Rendelet 5. § f) pontjában a „a településkép védelméről szóló 32/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet szerinti településképi engedélyt;” szövegrész helyébe „a telepü-

léskép védelméről szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerinti településképi engedélyt;” szöveg lép.
5. §
A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
”(3) Amennyiben a közterület használatának a (2) bekezdésben foglaltak szerinti megtiltása nem indokolt, azt a polgármester tudomásul veszi és szükség szerint határozatot
hoz, majd rendelkezik a 9. § (2) bekezdés szerinti biztosíték megfizetéséről. Ebben az
esetben a bejelentő jogosult a közterületet a bejelentésnek megfelelően használni.”
6. §
Hatályát veszti a Rendelet 9. § (6) bekezdése.
7. §
A Rendelet 13. § (2) bekezdésében a „A közterület-használati díj háromszorosát köteles megfizetni, aki a közterületet engedély nélkül használja.” szövegrész helyébe a „A
közterület-használati díj kétszeresét köteles megfizetni, aki a közterületet bejelentés
vagy engedély nélkül használja.” szöveg lép.
8. §
Ez a rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba.

Pintér Szilárd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző

Részletes indoklás
1.§
A hatályos Rendelet 2. § d) pontja módosításáról rendelkezik.
2.§
A hatályos Rendelet 3. § (6) bekezdésének módosításáról rendelkezik.
3.§
A hatályos Rendelet 3. § (10) bekezdésének módosításáról rendelkezik.
4.§
A hatályos Rendelet 5. § f) pontjának módosításáról rendelkezik.
5.§
A hatályos Rendelet 8. § (3) bekezdésének módosításáról rendelkezik.
6.§
A hatályos Rendelet 9. § (6) bekezdésének törléséről rendelkezik.
7.§
A hatályos Rendelet 13. § (2) bekezdésének módosításáról rendelkezik.
8.§
A Rendelet módosításának hatályba lépéséről rendelkezik.
A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításoknak
nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és
egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

