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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelettel állapította meg az
önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatának szabályait.
A jelenleg hatályos rendelet 4. § (10) bekezdése szerint a településképet befolyásoló
közterület-használat esetén a hatáskörrel rendelkező köteles kikérni a városi főépítész
állásfoglalását, de a kérelem elutasítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a
közterület kérelemben foglalt használata jogszabályba ütközik.
Emellett Dombóvár Város településképi védelméről szóló 32/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 21. pontja alapján településképi bejelentési
eljárást kell lefolytatni a közterület-használatáról és a reklámok, reklámberendezések
és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló helyi rendelet alapján, belterületen létesíthető, elhelyezhető hirdetőberendezésre a meghatározott feltételektől (méret, darabszám, elhelyezési mód, stb.)
eltérő hirdető-berendezés létesítése, elhelyezése esetén. A településképi bejelentési
eljárás során a polgármester szintén az önkormányzati főépítész szakmai álláspontját
megismerve dönt.
Fentiek alapján látható, hogy bizonyos esetekben, az egyéb jogszabályi előírásoknak
való megfelelés esetén a közterület-használati engedélyt ki kell adni akkor is, ha a városképet kedvezőtlenül befolyásoló hirdető-berendezést kívánnak a közterületen elhelyezni.
Emiatt javaslom, hogy a rendeletben kerüljön rögzítésre, miszerint a kérelem elutasításának legyen helye akkor is, ha az elhelyezni kívánt, településképet befolyásoló reklámberendezés elhelyezését a városi főépítész, városi főépítész hiányában a főépítészi
vizsgával rendelkező megbízott építész szakvéleményében nem támogatja.
A jelenleg hatályos rendelet nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre sem, ha a már
kiadott közterület-használati engedély alapján, de az engedélytől eltérő módon, helyen,
vagy célra használják a közterületet. Javaslom, hogy a közterület használat, - a bejelentéshez hasonlóan – ilyen esetben megtiltható legyen azzal, hogy a hátralévő időszakra befizetett díjat a kérelmezőnek 30 napon belül vissza kell fizetni.
A módosítást javaslom a hatályba lépést követően indult ügyekben alkalmazni.
Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata:
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet elfogadásával közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik. Az önkormányzati kiadásokra nincs hatással.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: A
rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, illetve egészségügyi hatásai nincsenek.
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3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
A tervezett módosításnak az adminisztrációs terheket lényegesen befolyásoló hatása
nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szabályozás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítottak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendeletmódosítás elfogadása segíti a városkép kedvező alakulását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet elfogadására.
Szabó Loránd
polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
........ /2016. ( ....... ) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el.
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról
szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (6)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(6) A polgármester köteles a bejelentés és engedély alapján folytatott és engedélyezett közterület-használatot a helyszínen ellenőrizni. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés
során megállapítottak szerint a közterület használata – a bejelentésben vagy kérelemben foglaltak ellenére – a rendeletbe ütközik, vagy az engedélytől eltérő módon, helyen, vagy célra használják a közterületet, a polgármester köteles a közterület használatát a következő munkanapon megtiltani. A hátralévő időszakra befizetett közterülethasználati díjat a kérelmezőnek 30 napon belül vissza kell fizetni.”
2. §
A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelem elutasítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a közterület
kérelemben foglalt használata jogszabályba ütközik, vagy az elhelyezni kívánt, településképet befolyásoló reklámberendezés elhelyezését a városi főépítész, városi főépítész
hiányában a főépítészi vizsgával rendelkező megbízott építész szakvéleményében nem
támogatja.”
3. §
A Rendelet 11. §-a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A rendelet..../2016.(..../ ...... ) önkormányzati rendelettel megállapított 6. § (3)
bekezdését a ..../2016.(..../ ... ) önkormányzati rendelet hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni."
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
A Rendelettervezet ezen szakasza az ellenőrzési kötelezettséget a közterület-használati
engedély alapján történő közterület-használatra is kiterjeszti.
2. §
A kérelem elutasításának lehetőségéről rendelkezik.
3-4. §
A rendelettervezet hatálybalépéséről rendelkezik.
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