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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján
önkormányzati rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. és 5. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen – többek
között – a településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a
közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), valamint a
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóírtás).
Városunkban egyre nagyobb problémát okoz a lombhulladék összegyűjtése, ugyanis
az ingatlantulajdonosok nagy része az ingatlanuk előtti közterületen összeszedik a
lehullott leveleket, azonban azokat gyakran az út mellett vagy az úttesten hagyják,
veszélyeztetve ezzel a közlekedés biztonságát, illetve akadályozva a csapadékvíz
megfelelő elvezetését (pl. Kölcsey utca).
Hasonló a helyzet a hóeltakarítás során is, ugyanis a havat a tulajdonosok a
közterületeken úgy halmozzák fel, hogy azzal a közlekedést veszélyeztetik. Emellett a
hó olvadása miatt a keletkező csurgalékvíz csatornákba történő eljutása is
ellehetetlenül.
A fentiek alapján indokoltnak tartom a helyzet szabályozását a vonatkozó rendelet
módosításával.
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:
Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata:
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatásai:
A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs,
tekintettel arra, hogy megalkotásának indoka az ingatlanok melletti terület tisztán
tartásával kapcsolatos problémák megoldása.

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs tekintettel arra,
hogy a módosítás oka a város rendben tartása, a köztisztaság megőrzése.
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:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 5. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen – többek között
– a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóírtás). A jogalkotást a városban egyre gyakrabban
jelentkező problémák indokolják.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi rendeletmódosítás
elfogadását.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (…) önkormányzati rendelete
a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007.
(VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontja alapján
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek,
ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI. 6.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) és b)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) [Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója illetőleg haszonélvezője
köteles gondoskodni]
a) az ingatlan körüli zöldterület, járdaszakasz, illetve amennyiben az ingatlan és
a közút között zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az
ingatlan 10 méteres körzetén belüli terület (az ingatlan körüli járdaszakasz,
zöldsáv, nyílt árok és azok műtárgyai), továbbá
b) az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok biztonságos
gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító nyeséséről, továbbá az ingatlan
körüli közterületekre lehullott lomb oly módon történő összegyűjtéséről, és
elhelyezéséről, hogy az a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést ne
veszélyeztesse és a csapadékvíz megfelelő elfolyását ne akadályozza.”
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hórakást
tilos
elhelyezni
útkereszteződésben,
útburkolati
jeleken,
tömegközlekedési járművek megálló-és várakozó helyénél illetve közszolgáltatási
felszerelési tárgyakon (pl. vízelzáró csap, gázcsap, csapadékcsatorna lefolyója),
valamint oly módon, hogy az a gyalogos és gépjármű közlekedést akadályozza,
biztonságát veszélyeztesse.”
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Részletes indokolás:
Az 1. §-hoz:
Pontosítja, illetve új rendelkezéssel egészíti ki az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós
használója illetőleg haszonélvezője kötelezettségeit.
A 2. §-hoz:
A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.

