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A tárgyalandó témakör tárgya: 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek használatáról és a 
település környezetvédelmér ől és köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önk ormányzati 

rendeletének módosítása  
 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A rendelet ezen részének módosítása a települési rendezvények szervezésekor észlelhető 
nehézségek miatt vált időszerűvé. A helyi rendelet 22/2013. (XII. 21.) hatályba lépését követően az 
Őrbottyán Város Önkormányzata által szervezett kisebb méretű – pl. Évszak köszöntő 
rendezvényeken –, kitelepülni vágyó termelők, kézművesek és kiskereskedők lassacskán eltűntek. A 
rendelet mellékletében található 500 Ft/m2/nap, de minimum 2000 Ft/m2/nap közterületfoglalási díj 
után kifizetendő 3000 Ft illeték miatt (az állami költségvetésbe kerül), elmaradtak a rendezvényekről. 
A helyi – aktív – civilszervezeteken kívül nem lehet vállalkozó kedvű résztvevőket, kiállítókat találni. A 
rendezvények színtelenné, unalmassá váltak a „nagy” anyagi teher miatt. Még nagy rendezvények 
esetén is több alkalommal fordult elő, hogy a szolgáltató-oktató tevékenységet folytató kézművesek, 
akik a vendégeknek ősi mesterségek csínját-bínját mutatták volna be – ellenszolgáltatás nélkül – 
elmaradtak a rendezvényről, holott egyébként a mindenhol megszokott módon, a rendezvény 
szervezőjének (Művelődési Ház vezetője) a szolgáltatásért napi díjat kellett volna fizetnie részükre. A 
kitelepülni vágyó személy – ingyenes megjelenéséért – cserébe azt kérte, hogy kereskedelmi 
tevékenységet is folytathasson, amellyel lehetőség nyílt volna számára, kiadásainak minimalizálására 
(nyersanyag költség, napi ellátás és útiköltség). A hatályos rendelet ezt nem tette lehetővé, ezért 
sokan közülük az egyeztetések után már nem kívántak eljönni a Harangok Napjára sem, bár ez a 
rendezvény bevétellel is kecsegtetett számukra. A rendezvények jobb megítélése szempontjából 
fontos, elengedhetetlen a programok színesítése. A rendeletmódosítás lehetőséget biztosíthat a helyi 
termékelőállítóknak, termelőknek és kiskereskedőknek is a megjelenésre. Az ingyenes 
területhasználat feltétele a kereskedelmi tevékenység és az oktatás-nevelés-szórakoztatás egy időben 
történő megléte. A szabályok ilyen irányú elmozdítása esetenként megtakarítást is eredményezhet. 
Hiszen, ha senki nem fizet területhasználatért – mert nem éri meg –, akkor nincs belőle bevétele az 
önkormányzatnak (gyakorlatilag elenyésző volt a kis rendezvények során) és még a rendezvény 
minősége sem üti meg az elvárhatót. Ez lakossági vélemény! Ha a programok színesítését a szervező 
napidíjas szolgáltatókkal tölti ki, akkor az adott alkalmakra sokkal több pénzt kell biztosítani. Ezért 
veszteséget nem generál a rendelet módosítása. A módosítás eredményessége vagy 
eredménytelensége a gyakorlatban fog eldőlni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő Hölgyeket és Urakat, hogy bölcs döntésük nyomán lehetőség nyíljon a 
rendezvények színvonalának emelésére. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a 
közterületek használatáról és a település környezetvédelméről, köztisztaságáról 
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4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. év i CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése 
alapján 

A rendelet-tervezet címe: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a 
közterületek használatáról és a település környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 
21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Társadalmi-gazdasági hatása: 

Társadalmi-gazdasági hatása valószínűsíthető, amennyiben emelkedik a helyi rendezvényen részt 
vevő kereskedők száma. 

Költségvetési hatása: 

A rendeletmódosításnak költségvetési kihatása van, mivel bővíti a díjmentes közterület-használat 
körét. 

Környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a rendelet módosításának nincs.  

A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A rendelet módosítása egyéni képviselői indítványra történt. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható  következmények: 

A rendeletmódosítás elmaradásához közvetlen jogkövetkezmények nem fűződnek.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei 
biztosítottak. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2016. (...) önkormányzati rendelete a 
közterületek használatáról és a település környezet védelmér ől, köztisztaságáról szóló 22/2013. 
(XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, 62. § (6) bekezdés 2. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 

1. § 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a település 
környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) 11. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A 14. § (5) bekezdés d) pontja szerinti kereskedő esetén a közterület-használati engedély 
kiadásakor, amennyiben a benyújtott kérelmekben megjelölt közterület nagysága a rendelkezésre álló 
közterület nagyságát meghaladja, előnyben kell részesíteni az őrbottyáni székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező kereskedőt.” 

2. § 

A Rendelet 14. § (5) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki: 

[(5) Díjmentes a közterület használata] 
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„d) önkormányzati vagy az önkormányzat által támogatott rendezvényen saját előállítású terméket 
forgalmazó kereskedő által végzett kereskedelmi tevékenység esetén, amennyiben a kereskedelmi 
tevékenységhez egyidejűleg az adott tevékenységet, terméket bemutató oktató-nevelő célú 
tevékenység kapcsolódik.” 

3. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Részletes indokolás 

1. § 

Az új bekezdés rögzíti, hogy a saját terméket előállító kereskedők közterület-használati kérelmének 
elbírálásakor a helyi kereskedőket előnyben kell részesíteni, amennyiben az adott közterület 
nagyságra a kiadhatónál nagyobb igény jelenik meg. 

2. § 

Az új pont díjmentessé teszi a közterület használatát azokban az esetekben, amikor a kereskedelmi 
tevékenység mellett az adott tevékenységet, terméket bemutató oktatói-nevelői tevékenység 
kapcsolódik. 

3. § 

A § a rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 

 

Őrbottyán, 2016. február 18. 


