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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsoló parkolóhelyek kialakításának és 
megváltásának feltételeiről, valamint a közterületek használatáról szóló önkormányzati 
rendeletekben foglalt díjak összege minden év elején felülvizsgálatot igényel, 
tekintettel a változó fogyasztói és szolgáltatási árakra. Az idei évben is szükséges – 
igazodva legalább a tavalyi évhez viszonyított pénzromlás mértékéhez – a fent említett 
díjak emelése. A tapasztalatok szerint a továbbiakban is jelentős az igény a 
parkolóhelyek kialakítására és megváltására, valamint gyakori a lakosság körében a 
közterületek használata is.  
 
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati 
rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerinti díjak a tavalyi évben felülvizsgálatra és 
nagymértékű emelésre kerültek, így a temetési hely megváltásának és újraváltásának 
díját, a temető fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető 
által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját az idei évben nem szükséges 
módosítani. 
 
Tekintettel az önkormányzat korlátozott pénzügyi helyzetére, elengedhetetlen a 
bevételi források inflációs folyamatokhoz történő igazítása. Így 3,4%-kal javasolt 
emelni a közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében, valamint a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó 
parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997. (III. 25.) önkormányzati 
rendelet 2. mellékletében foglalt díjtételeket. A könnyebb pénzügyi kezelhetőség 
érdekében javaslom a megemelt összegeket a kerekítés szabályai szerint meghatározni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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. Ennek megfelelően az elvégzett 
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 
 
A rendelettervezetekhez kapcsolódó hatásvizsgálat:  
 
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatásai: 
 
A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi, gazdasági hatása kismértékű. Költségvetési 
hatását tekintve a módosítások indoka a költségeknek az infláció okozta változásokhoz 
történő igazítása.  
 
 
 
 



  

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 
A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs, tekintettel arra, 
hogy a módosítás oka a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, a vonatkozó 
jogszabályi környezet adta szabályozási lehetőség kihasználása.   
 
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 többletforrást szervezeti, személyi, tárgyi és 
pénzügyi szempontból sem. 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
 
A módosításokkal érintett önkormányzati rendeletek rendszeres felülvizsgálatát a 
pénzügyi folyamatok változása indokolja. 
 
Javaslom tehát a parkolóhely megváltási díjak, illetve a közterület-használati díjak 
mértékének 3,4%-kal történő módosítását, és ennek érdekében az alábbi két 
rendeletmódosítás elfogadását. 
 
 
 
                         Pintér Szilárd 
                          polgármester 



  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2020. (…….) önkormányzati rendelete 

a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek 
kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997. (III. 25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:  

1. § 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakás és közcélú 
létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 
9/1997. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba. 

Pintér Szilárd                                                  dr. Szabó Péter 
                       polgármester                                                         jegyző 



  

Melléklet a …../2020. (…/…) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 9/1997. (III. 25.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

A parkolóhelyek megváltási díja 
 

1. A parkolóhely megváltási díja személygépkocsi esetén: 425.075,- Ft/db 
2. A parkolóhely megváltási díja tehergépkocsi és autóbusz esetén: 1.462.270,- Ft/db” 

 

 



  

Részletes indokolás: 

Az 1. §-hoz: 
A rendeletben szabályozott díjtételek inflációs folyamatokhoz történő igazítása a 
módosítás indoka. 
 
A 2. §-hoz: 
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
 
 
A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításoknak 
nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és 
egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2020. (…….) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. § 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról 
szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a melléklet 
lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba. 

Pintér Szilárd                                                 dr. Szabó Péter 
                       polgármester                                                         jegyző 



  

Melléklet a …../2020. (…/…) önkormányzati rendelethez 
 
 

 „3. melléklet a 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
I. A közterület-használati díjak mértéke 

  
A közterület-használat célja Díj mértéke 

1. A közterület-használati díj legkisebb mértéke 3.400,- Ft 

2. Árusító és árusítással kapcsolatos pavilon vagy fülke 
elhelyezése 

1.825,- Ft/m2/hó 

3. Áru tárolására szolgáló konténer (szekrény) 
elhelyezése. 

1.825,- Ft/m2/hó 

4. Alkalmi elárusítóhelyek létesítése, üzletek előtti áruk 
bemutatása 

300,- Ft/m2/nap 

5. Mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység 
végzése 

2.265,- Ft/alkalom, 
de legfeljebb 

13.605,- Ft/hó 
6. A külön jogszabály szerint közterületen árusítható 

termékek közterületen történő árusítása 
300,- Ft/m2/nap 

7. Vendéglátó-ipari előkert létesítése 1.075,- Ft/m2/hó 
8. Kiállítás és rendezvények tartása 300,- Ft/m2/nap 
9. Javításra váró személygépkocsik tárolása 340,- Ft/m2/hó 
10. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és 

törmelék, valamint tüzelőanyag tárolása 
40,- Ft/m2/nap 

11. Hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartós 
elhelyezése 

115,- Ft/m2/hó 

12. Hálózati engedélyesek által levágott gallyak, ágak – 
72 órát meghaladó – közterületen történő tárolása 

1.135,- Ft/m2/nap 

 
II. A reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések, cégérek, cégfeliratok és 
kirakatok után fizetendő közterület-használati díjak 
 

 A közterület-használat célja Díj mértéke 
1. A közterület fölé a homlokzati falsíktól 

10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat, portál, 
kirakat, üzleti védőtető (előtető) 

1.330,- Ft/m2/hó 

2. Cégér, cégfelirat 1.330,- Ft/m2/hó 
2. Reklám, reklámhordozó 1.330,- Ft/m2/hó 
4. Megállító tábla   1.660,- Ft/m2/hó 

195,- Ft/db/nap 
„ 



  

Részletes indokolás: 

Az 1. §-hoz: 
A rendeletben szabályozott díjtételek inflációs folyamatokhoz történő igazítása a 
módosítás indoka. 
 
A 2. §-hoz: 
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
 
 
A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításoknak 
nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és 
egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


