
 9.NAP[REND 

Tárgy: 

Előterjesztő: 

Előkészítette: 

Megtárgyalja: 

Ügyiratszám: 14/1142- l /202 l. 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. december 17-i nyilvános ülésére 

Döntés a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásáról 

Dobó Zoltán polgánnester 

dr. Iker Viktória jegyző 
Parapatics Tamás Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető 
Bakos Gáborné városüzemeltetési ügyintéző 
Gombkötő Nikoletta településfejlesztési ügyintéző 

Ügyrendi Bizottság 
Gazdasági Bizottság 
Humán Bizottság 
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezetében (A 
jogrendszer folyamatos felülvizsgálata) foglalt rendelkezések általános felülvizsgálati 
kötelezettséget írnak elő a jogszabályok vonatkozásában. A Jat. 21. § (2) bekezdésében és 22. § 
(2) bekezdésében foglalt rendelkezései a jegyző feladatkörébe utalják az önkormányzati
rendeletek utólagos hatásvizsgálatát, valamint tartalmi deregulációját, amelyek keretében
figyelemmel kell kísérni a jogszabály hatályosulását és gondoskodni aITól, hogy amennyiben
adott jogszabály elavult, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, akkor aktualizálására sor
kerüljön.

Tapolca város közigazgatási területén a közterület használatát jelenleg a közterület használatáról 
szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A 
Rendelet felülvizsgálatának elvégzése - a Jat. fent hivatkozott rendelkezéseiben foglaltakon felül 
- több szempontból is szükségessé vált.

A jogszabályokkal, így a helyi önkormányzati rendelettel szemben is támasztott fontos kritérium, 
hogy maradéktalanul megfeleljen a megkülönböztetés tilalmának és az egyértelműség fokozott 
követelményének, azaz a jogszabály címzettjei számára érthető és átlátható legyen. A közterület
használat kérdéskörének komplexitására, valamint speciális jogi jellegére tekintettel az 
Alkotmánybíróság és a Kúria több döntésében fontos alapvetéseket emel ki a témában, hogy 
ezzel is irányt mutasson a joggyakorlat alakulásához, és segítse - többek között - az 
önkormányzatokat a rendeletük megalkotásában és alkalmazásában. 

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata alapján Magyarország helyi önkonnányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § ( l )  bekezdés 2. pontjára, 23. § 
(5) bekezdés 2. pontjában foglaltakra, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 7. § (I) bekezdésére, továbbá az Alaptörvény XXVIII. cikk
(7) bekezdésében foglaltakra kifejtette, hogy egységes a joggyakorlat abban a kérdésben, hogy a
közterület-használati jogosultság megadása és az erre létrejött jogviszony jogszerűen csak
hatósági jogkörben szabályozható az Ákr. szerinti jogorvoslat biztosítása mellett, a közterületek
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