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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 23. § (5) bekezdés 2. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a
tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása.
Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatát a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Köztér, r.) szabályozza.
A Köztér, r. alapelve, hogy differenciáltan, a közterület-használat kérelemezett időtartamától
függően telepíti a hatáskört három hónapot meg nem haladó közterület-használat esetén a
polgármesterre (a vendéglátóteraszok kivételével), három hónapnál hosszabb időtartam
esetén pedig a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra.

A fenti hatáskörmegosztást a testületi elv, valamint az ügyfélközpontúság elve, az ügyek lehető
leggyorsabban történő elintézésére való törekvés együttes érvényesítése indokolja, és a
jogalkalmazói gyakorlat tanúsága szerint működő koncepció, azonban nem számol azzal a
lehetőséggel, amennyiben magasabb szintű jogszabály az általános ügyintézési határidőnél
rövidebb ügyintézési határidőt ír elő.
Budapest I. Kerület közigazgatási területét számos olyan nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházás, kiemelten közérdekű beruházás érinti, amelyekkel
összefüggésben a lefolytatandó hatósági eljárásokat a Kormány rendeletben kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánította.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi Lili. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 6/C. § (1)
bekezdése lehetővé teszi, hogy kiemelt jelentőségű ügyben a kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításról szóló kormányrendelet vagy az ügyfajtára vonatkozó különös hatósági eljárási
szabályokat megállapító jogszabály az Ngt.-ben foglalt határidőknél rövidebb határidőt állapít
meg.
A jogalkalmazási tapasztalatok alapján az ilyen ügyekben gyakori a nyolc napos ügyintézési
határidő, és mivel jellemzően hosszabb távú, három hónapot meghaladó közterület
használatokról van szó, melyekben a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jogosult
eljárni, a rövid ügyintézési határidő nem tartható, ezért indokolt, hogy az ilyen ügyekben a
hatáskört a Polgármester gyakorolja.
A közterület-használatot érintő hatósági eljárását érintő hatásköri szabályokat a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) szabályozza.
Erre tekintettel tekintettel javaslom, hogy az Önkormányzat módosítsa az SZMSZ 2. melléklet
1.3. pontját a rendeletalkotási javaslatban szereplő tervezet szerint.
Fentieken túl, 2021. május 4. napjától hatályba lépett a Köztér, r. 34. § (6) bekezdése, mely
szerint a közterületre kihelyezett szobrok állagmegóvásához szükséges karbantartáshoz
kérelmezett közterület-használat a Főépítész erre irányuló javaslata alapján a
karbantartáshoz feltétlenül szükséges mértékben, de legfeljebb 25 m2 terjedelemben
ingyenes.
A jogalkotói szándék az volt, hogy az ingyenes közterület-használat engedélyezése a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozzon, így az új rendelkezéssel
párhuzamosan az SZMSZ 3. melléklete is kiegészítésre került, az SZMSZ hatályba lépett
módosítása azonban téves hivatkozást tartalmaz. Erre tekintettel az SZMSZ 3. melléklete 3.3.
pontjának módosítása szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben foglalt rendeletalkotási javaslat
megtárgyalására és a rendelet megalkotására!

2. RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletről szóló ............. /2021. (....................)
önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerint.

Budapest, 2021.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:
alapján

rendelet tervezete
rendelet indokolása
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a

1.

melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
. (.........) önkormányzati rendelete
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.

1. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) 2. számú melléklet 1.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1. A polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörök:)
„1.3. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való
hozzájárulás iránti kérelem tárgyában - a vendéglátó teraszok kivételével - a
polgármesterre ruházza át a döntési jogkörét az alábbi ügykörökben:
1.3.1.
1.3.2.

2. §

a három hónapot meg nem haladó közterület-használat ügyében, valamint
azon közterület-használati ügyekben, amelyekben jogszabály a mindenkor
hatályos általános közigazgatási rendtartásban előírt határidőnél rövidebb
ügyintézési határidőt ír elő

(A Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottságra átruházott önkormányzati
hatáskörök:)
Az SZMSZ 3. számú mellékletének 3.3. pontjának „34. § (5) bekezdés" szövegrész helyébe
a „34. § (6) bekezdés" szöveg lép.

2. Záró rendelkezések
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

Ezt a rendeletet a hatálybalépését megelőzően
a) indult ügyekben, valamint
b) a megkezdett és hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.

Budapest, 2021.
Váradiné Naszályi Márta
polgármester

jegyző

2.

melléklet

Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletmódosításnak gazdasági,
költségvetési hatása nincs. A rendeletmódosítás társadalmi hatása kedvező, mivel hozzájárul
a hatósági eljárások minél hamarabb történő elbírálásához, a jogszabályban előírt ügyintézési
határidő betartásához.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek környezeti és egészségi
következménye nincs.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az érintett ügyekben az ügyintézési
folyamat gyorsítása várható, jelentősebb adminisztratív hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A
rendeletmódosítás következtében az Önkormányzat a közterület-használatot érintő hatósági
eljárások lefolytatása során képes lesz megfelelni a folyamatos változó jogszabályi
környezetnek, a magasabb szintű jogszabályok által előírt, általános ügyintézési határidőnél
jóval szigorúbb ügyintézési határidőknek.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.

3.

melléklet

Általános indokolás
A rendeletmódosítás révén
lehetőség
nyílik arra, hogy az Önkormányzat a
közterülethasználatot érintő azon hatósági ügyekben is be tudja tartani az ügyintézési
határidőt, melyekben magasabb szintű jogszabály az általános közigazgatási rendtartásról
szóló törvényben előírt ügyintézési határidőnél jelentősen rövidebb ügyintézési határidőt ír elő,
mely révén az Önkormányzat elősegíti az ügyféli jogok gyakorlását, s egyúttal kiszámíthatóbbá,
átláthatóbbá válik a hatósági ügyek intézése.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.
Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján a rendelet jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési
hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nem kimutatható, az indokolást nem kell közzétenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkező 2011. évi CLXXXIX.
törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontja értelmében a területi önkormányzat feladata a
közterületre vonatkozó szabályok megalkotása.
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzata a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza a közterület eltérő rendeltetéstől
való használatához való hozzájárulást.
A közterület használat tárgyában indult ügyek számos esetben rövidebb határidejű elbírálást
kívánnak meg, mely nem tartható, amennyiben bizottsági hatáskörben marad ezen ügyek
elbírálása.
A rendelet módosítás célja, hogy a Polgármester határskörébe utalva ezen ügyek elbírálása
gyorsában történjen meg.

Indokolás a 2. §-hoz: Szövegcserés módosító rendelkezéseket tartalmaz korábbi rendelkezések
pontosítása érdekében.

Indokolás a 3. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

Indokolás a 4. §-hoz: Az átmeneti rendelkezések annak érdekében szükségesek, hogy a korábbi
rendelkezések által szabályozott viszonyokra alkalmazhatóak legyenek.

