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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. 

(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
Az idény jellegű közterületi fenyőfa-árusítás közterület-használati díja jelenleg 
alacsonyabb, mint az Újpesti Piacon történő fenyőfa-árusításért fizetendő díj. A 
szabályozás célja a közterület-használati díjak közelítése a piacon fizetendő 
díjakhoz. A napi díjtételek mintegy 30 %-kal emelkednek. A piaci fenyőfa-árusítás 
díja – az ott mutatkozó nagyobb forgalomra tekintettel még így is magasabb 
marad. A szabályozás a tapasztalati adatok, illetve az egységesebb árusítási rend 
érdekében meghatározza a minimálisan igénybe vehető területnagyságot és 
időtartamot.  

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
A rendelet-alkotást a fenyőfa-árusításért fizetendő díjak egymáshoz közelítése és az 
árusítási rend egységesítése indokolja. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 
rendelkezésre állnak, az alkalmazás érdemi többletköltséggel nem jár. 

 
 
 
Újpest, 2015. szeptember 16. 
 
 
 
         Dr. Molnár Szabolcs 
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Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a közterületek használatáról és rendjéről szóló 
7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és 
ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2015. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
…/2015. (…...) 

önkormányzati rendelete 
 

a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 30. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(4) Idény jellegű fenyőfa-árusítás esetében a közterület-használati díjat  
   a) a ténylegesen elfoglalt terület, de legalább 20 m2 és 
   b) a közterület-használat tényleges időtartama, de legalább 20 nap 
után kell megfizetni.” 

 
2. § 

 
Az ÖR. 1. melléklet 1. pont ga) díjtétele helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

„ga) Idény jellegű árusítás (pl. dinnye) a fenyőfa kivételével  170,- 
Ft/m2/nap” 

   
3. § 

 
Az ÖR. 1. melléklet 1. pontja a következő gd) díjtétellel egészül ki: 

    
„gd) Idény jellegű fenyőfa-árusítás  220,- 

Ft/m2/nap” 
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4. § 
 
Ez a rendelet 2015. október 1.-jén lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
 
 

Indokolás 
 

A rendelet-alkotás alapvető célja a fenyőfa-árusításért fizetendő díjak egymáshoz 
közelítése és az árusítási rend egységesítése. 
Az idény jellegű közterületi fenyőfa-árusítás közterület-használati díja jelenleg 
alacsonyabb, mint az Újpesti Piacon történő fenyőfa-árusításért fizetendő díj. A 
rendelet-tervezet célja a közterület-használati díjak közelítése a piacon fizetendő 
díjakhoz. A napi közterület-használati díjtételek mintegy 30 %-kal emelkednek. A 
piaci fenyőfa-árusítás díja – az ott mutatkozó nagyobb forgalomra tekintettel még 
így is magasabb marad. A szabályozás a tapasztalati adatok, illetve az egységesebb 
árusítási rend érdekében meghatározza a minimálisan igénybe vehető 
területnagyságot és időtartamot. 


