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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.(Vl.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) nem
tartalmazza. hogy melyek a tudsztikailag kiemelt területek. enélkül pedig a települési önkormányzat
tulajdonában álló közterületek tilmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint megne
vezésű 5. számú melléklet alkalmazhatósága nem egyértelmű.
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Rendelet fogalom-meghatározásai közé kerüljön beillesztésre
a turisztikailag kiemelt terület fogalma. Véleményünk szerint turisztikailag kiemelt terület a Polgár
mesteri Hivatal, Református templom, Katolikus templom, Galéria épületei által határolt belvárosi
közterületek összessége. Ez az elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiában AT 1-es terület-
ként van térképileg is lehatárolva.
Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási ás Törvényességi Felügyeleti Főosz
tály Törvényességi Felügyeleti Osztálya szakmai segítségnyújtásában foglaltak alapján indokolt a
fentiekben jelzett 5. számú melléklet újraszabályozása is.

Az elözetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és az aláb
biakat állapítottak meg:

I. Társadalmi hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nem kimutathatóak.
2. Gazdasái. költsévetési hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatásai nem kimutathatóak.
3. Környezeti következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti következményei nem kimutathatóak.
4. Etzészsétzi következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem kimutathatóak.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai.
6. A jo2szabálv me2alkotásának szükséesséte, a io2alkotás elmaradásának várható következmé
nyei:
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A rendelet törvénnyel összhangba hozását magasabb szintű jogszabály Írja elő.

7. A jozszabály alkalmazásához szüksézes személyi, szervezeti és pénzüzyi 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 kifejtettek ajogsza
bály indokolása is.

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

Békés, 2017. július 20.

I óGa r
p0 gármester

.

Jogi ellenjegyzö

Pg’Wlenj egyző

.3



Elöterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. július 26-i ülésére

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK

( )

önkormányzati rendelete

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

módosításáról

(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 önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.* (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. * Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat rendjéről szóló
2312006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a az alábbi (21) bekezdéssel
egészül ki:

„3. (21) Turisztikailag kiemelt terület: Békés Város elfogadott Integrált Településfejlesztési Straté
giájában AT 1-es ferületként férképileg isfel;ünteteu terület.

2. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet I. Számú melléklete lép.

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

Békés, 2017. Július 20.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017 -én

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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1. melléklet a . . .1.... ( ) önkormányzati rendelethez

A települési ünkorn:án;’:at tulajdon áhan álló küztLrületekjflmforgatási célú használatának dijai a használat
célja sterint

A B C D E F

forgalom-
stáb

forgatási technikai kiürítési technikai
parkolási

terület terület terület biztonsági
Közterület besorolás* terület

terület

Ft/m2Jnap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap
4.

521 208 208 208 20
a Város turisztikailag ki
emelt

központi területe töredék- töredék- töredéknap töredék- töredék-
nap ese- nap ese- esetén nap ese- nap ese

tén tén tén tén
261 104 104 104 10

208 156 104 104 10
a város nem turisztikailag

töredék- töredék- töredéknap töredék- töredék2, kiemelt központi területe
nap ese- nap ese- esetén nap ese- nap ese

tén tén tén tén
104 78 52 J 52 5

* a 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletének fogalom meghatározása alapján
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