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Sorszám: Tárzv:

A Közterület használatról szóló
23/2006.(VI.30.) önkormányzati

rendelet módosítása

Véleményező bizottság:

Minősített többség
az Mötv. 50. *-a Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsá

alapján

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi. Hatósági, Oktatási ás Törvényességi Felügyeleti Fő
osztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya szakmai segítségnyújtás keretében jelezte, hogy a Köz
terület használatról szóló 23!2006.(VI.30.) önkormányzati rendelet 13. * (2) bekezdése bár az ügy
felek tájékoztatását szolgálja, mégsem kerülhet helyi rendeletbe, mivel a közlekedési hatóság Szá
mára nem lehet feladatot, hatáskört megállapítani önkormányzati rendeletben.

A Közterület használatról szóló 23/2006.(VI.30.) önkormányzati rendelet 13. * (2) bekezdésének
normaszövege a következő:

13. (2) Ha ci közzitat. illetve tartozékár nem közlekedési célból ci kezelő vagl’ cl tidajdonos
ho:zájúrulczsa nélkül, vagl ci hozzájárulúsban elohi »diéwIekíől eltérően vették igémbe. ci

közlekedési hatósáz — ci közút kezelő/ének kérelme alapján — ci: igénvbevevőt ci: eredeti álla
pot helyreállítására. ci hozzájárulásábczn előírt feltételek betartására, illetve ci közút állagának
védelme ás a förgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezi.

Fentiekre tekintettel javaslom a rendelkezés hatályon kívül helyezését.

Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit ás az aláb
biakat állapítottuk meg:

I. Társadalmi hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nem kimutathatóak.
2. GazdasáL költséEvetési hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatásai nem kimutathatóak.
3. Környezeti következmények:
A rende’etben foglaltak végrehajtásának környezeti következményei nem kimutathatóak.
4. Egészségi következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem kimutathatóak.
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Előkészítette:

Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Tari Béla aljegyző
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5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincsenek adminisztrativ terheket befolyásoló hatásai.
6. A jo2szabály megalkotásának szüksézessé2e. a jogalkotás elmaradúsának várható következmé
nyei:
A rendelet törvénnyel összhangba hozását magasabb szintű jogszabály írja elő.
7. A jouszabály alkalmazásához szükséEes személyi. szervezeti és énzüavi feltételek:
A rendeletben Foglalt feladatok végrehajtásához várhatóan a Polgármesteri Hivatalon belül megfele
lően képzett és Felszerelt munkaerő megtalálható és elegendő.

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. alapján az előterjesztésben kifejtetiek ajogsza
bály indokolása Is.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendeletterve
zet elfogadását.

Békés, 20F7.január 19.
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.1.... (
önkormányzati rendelete

A KÖZTERÜLET-IIASZNÁLATRÓL SZÓLÓ 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

mód os i t :1 s á ró I

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében. Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és Magyarország helyi önkomiányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11* (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

I. * Békés Város Önkormányzata Képviselö-testületének a közterület-használat rendjéről szóló
23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 13. * (2) bekezdése hatályát veszti.

2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. január 19.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kjhirdetésre került: 2017 -én

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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