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Sorszám: Tárgy.

I
A közterület-használatról

‘i I szóló 23/2006. (VI. 29)

J I . önkormányzati rendelet
módosítása

Döntéshozatal módja. Véleményezó’ bizottság:

Rendeletalkotás, minősített Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,

többség az Mötv 50. -a alapján Iígyrendi, Lakásügyi, és Közrendvédelmi

Bizottság

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

2019. óta több olyan fejlesztés is megvalósult Békés városban, amely átalakította a

közterületeink egy részét, mint például ajátszóterek megújulása vagy a futópálya kialakítása a

Fáy András utcán. Ezen közterületek védelme érdekében áttekintettük a közterület-használatról

szóló 23/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), illetve a

kapcsolódó egyéb önkormányzati rendeleteket, és az alábbiak szerint javasoljuk a

módosításukat.

A módosítással megvalósul a zöldfelületek további védelme (módosító rendelet 1-2. ) és a

nemrég elkészült rekortán borítású futópálya védelme (módosító rendelet 5. ). Beépítjük a

Rendeletbe egy régi, korszerűtlen rendelet megmaradásra érdemes rendelkezéseit, a

görkorcsolyázásra, gördeszkázásra vonatkozó tilalmat a régi, 1 3/1 999. önkormányzati

rendelet hatályon kívül helyezésével (módosító rendelet 4. ). Emellett technikai

módosításokat is elvégeztünk (módosító rendelet 3, 6. ).

A Rendelet 1 8/A. -a előírja a közterület-használati díjak évenkénti felülvizsgálatát. Ezt

elvégezve a díjtételek módosítását nem javasoljuk.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja

cl.
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Előzetes hatásvizsgálat

a közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei
nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotása biztosítja a nemrég megvalósult fejlesztések védelmét, a város
közterületei állagának megóvását.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet 1-2. -aihoz: A Rendelet 6. -a a zöldfelületek védelmére vonatkozik,
pontosítjuk a tűzrakásra vonatkozó rendelkezést és kiegészül a bekezdés a kempingezés,
táborozás tilalmával.

A rendelet-tervezet 3. -ához: technikai módosítás, a Bizottság nevében bekövetkezett
változást vezetjük át.

A rendelet-tervezet 4. -ához: ide kerül a 13/1999. (IV. 30.) önkormányzati rendeletből a
görkorcsolyázásra, gördeszkázásra vonatkozó tilalom.
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A rendelet-tervezet 5. -ához: kiegészül a Rendelet a rekortán futópálya védelmére
vonatkozó rendelkezéssel.

A rendelet-tervezet 6. -ához: A rendelet hatályba lépéséről, a 13/1999. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, illetve a 20/2013. (VIII. 30.)
önkormányzati rendelet 9. -ának hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el a rendelet-tervezetet.

Békés, 2020. szeptember 24.

Kálmán Tibor
polgármester

ckO-
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_/2020. (__.__J
önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TER VEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX.
törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 6. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) tüzet gyújtani; a tűzgyújtás kizárólag az erre kijelölt helyeken (tűzrakó helyeken)
szabad, a biztonsági és környezetvédelmi előírások betartása mellett, amennyiben azt
más jogszabály nem tiltja.”

2. A Rendelet 6. ( 1 ) bekezdése kiegészül az alábbi h) ponttal:

„h) kempingezni, ideiglenes szálláshelyet létesíteni.”

3. A Rendelet 1 7. *-ában az „Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság”
szövegrész helyébe az „Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság” szöveg lép.

4. A Rendelet kiegészül az alábbi 2 1 /B. -sal:

„21/B.

Görkorcsolyázási, gördeszkázási tilalom

(1) Tilos Békés város egyes, a következő bekezdésben megjelölt területein görkorcsolyázni,
gördeszkázni illetve bármilyen olyan tevékenységet folytatni, amely a járókelők nyugalmát
veszélyezteti, zavarja, illetve ajárókelőkre és az ott tartózkodókra balesetveszélyt jelent.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom a következő területekre vonatkozik:

a) 224 1 /8 hrsz alatti, a Piac tér — Múzeum köz — Széchenyi tér által határolt (szökőkutas)
tér,

b) 5636/4 hrsz alatti, Erzsébet ligeti dísztér,

c) 1 hisz alatti, Széchenyi tér 1 1 - 1 5 . előtti (ártézi kutas) tér,

d) 2358 és 2364 hrsz alatti, SPAR áruház melletti parkoló,

e) 3988 hrsz alatti, Kossuth L. utca és Baky utca által határolt (PENNY Market) tér,

4



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 30-i ülésére

illetve ide tartoznak a terek feljárói, egyedi építményei, műszaki létesítményei.”

5. A Rendelet kiegészül az alábbi 2 1/C. -sal:

21/C.

A rekortán futópálya védelme

(1) Békés városban rekortán borítású futópálya található a 2290/2, 2291 és 2292 hrsz alatt,
amely egyéni vagy csoportos szabadidős futás, kocogás céljára épült. A futópályát bárki
rendeltetésének megfelelően ingyenesen használhatja.

(2) A bontás védelme érdekében tilos a futópályán

a) kerékpárral vagy más, kerekes járművel (p1. babakocsi, roller) közlekedni,

b) görkorcsolyázni, gördeszkázni,

c) állatot sétáltatni,

d) a pálya felületét bármilyen más módon rongálni vagy beszennyezni.

Záró rendelkezések

6. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a környezet védelmének egyes
helyi szabályozásáról szóló 13/1999. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.)
önkormányzati rendelet 9. -a.

Békés, 2020. szeptember .

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020 hó ... . napján

Tárnok Lászlóné

jegyző
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