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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy: Javaslat egyes önkormányzati rendeletek 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: 
A Képviselő-testület a 2017. decemberi ülésén elfogadta a településkép 

védelméről és a közterületi parkolásról szóló önkormányzati rendeleteket. Ezen 
rendeletek sok, a szabályozási körüket közvetlenül érintő korábbi önkormányzati 
rendeletet hatályon kívül helyeztek, illetve módosították az érintett 

településrendezési eszközöket. A változások következményeit a többi 
önkormányzati rendeleten is át kell vezetni. Ezt a célt szolgálja a rendelet-

tervezetben szereplő szabályozás. A módosítások alapvetően hatásköri és 
szervezeti szabályokat érintenek és azok a már elfogadott rendeletekből adódnak, 
így azoknak közvetlen hatásai kizárólag a Képviselő-testület és szervei működésére 

lehetnek. A megállapított közterület-használati díjak azonosak a korábban, a 
reklámrendelet szerint alkalmazottakkal, így azok sem jelentenek érdemi változást. 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A rendelet elfogadása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem 
jár. 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendelet elfogadása nem jár érdemi többlet adminisztratív terhekkel. 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
A jogszabály megalkotását a korábban elfogadott, a településkép védelméről és a 

közterületi parkolásról szóló önkormányzati rendeletekből fakadó jogszabályi 
összhang megteremtése teszi szükségessé. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
 

 
Újpest, 2018. február 6. 
 

 
 

         Wintermantel Zsolt 
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Rendeleti javaslat 
 

A Képviselő-testület elfogadja az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (……) önkormányzati rendeletét. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

…/2018. (…...)  

önkormányzati rendelete 
 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a 3. § vonatkozásában 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 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a 

vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. § (1) bekezdés j), k) 
és l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati vagyonra vonatkozó vagy azt 
érintő, az alábbi önkormányzati rendeletekben szabályozott kérdésekre:) 

  „j)  a kerületi építési szabályzatokról szóló önkormányzati rendeletek, 
   k) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet, 
   l) a közterületi parkolásról szóló önkormányzati rendelet.” 

 
2. § 

 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2012. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) 1. melléklet 4.8. pont c) alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(A Bizottság dönt) 
„c) a településkép védelméről, valamint a közterületi parkolásról” 
(szóló önkormányzati rendeletekben meghatározott, a Bizottság hatáskörébe utalt 

ügyekben, valamint ellátja az ezen rendeletekben meghatározott, a Bizottság 
feladatkörébe utalt egyéb feladatokat.) 

 
3. § 

 
(1) A közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
„(1) E rendelet előírásait a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

és a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban kell 
alkalmazni.” 
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 (2) Az Ör. 30. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Hirdető-berendezés esetében a közterület-használati díj megállapításánál  
   a) a hirdető-berendezés teljes hirdetőfelülete, több hirdetőfelület esetén azok 

egybeszámított felülete, illetve 
   b) a hirdető-berendezéssel elfoglalt terület (ide értve a hozzá tartozó - az 

alapterületen túlnyúló - szerkezet is) 
 négyzetméterekben számított területe közül a nagyobbat kell figyelembe venni.” 

 (3) Az Ör. 31. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) Amennyiben ugyanazon kérelmező nagyobb számú (tíznél több) hirdető-
berendezést kíván elhelyezni, úgy kérelmére a Bizottság a közterület-használati 

díjat az 1. mellékletben meghatározottnál alacsonyabb mértékben is 
megállapíthatja.” 

 (4) Az Ör. 1. melléklete az e rendelet melléklete szerinti 4., 5. és 6. ponttal 
egészül ki. 
 

4. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

5. § 

 
Hatályát veszti  

   a) a Vagyonrendelet 4. § (3) bekezdése, 
   b) az SZMSZ. 1. melléklet 1.12. pont i) alpontja, 
   c) az SZMSZ. 1. melléklet 3.7. pont g), i), j) és k) alpontja. 

 
 

 
 

Dr. Tahon Róbert 

jegyző 

Wintermantel Zsolt 

polgármester 
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Melléklet a …/2018. (…...) önkormányzati rendelethez 
 

4. A hirdető-berendezések után fizetendő közterület-használati díjak 

 
 

A hirdető-berendezés típusa kiemelt 
díjtételek 

Kiemelt útvonalak 
és területek 

esetében 

 

általános 
díjtételek 

Minden más 
útvonal és terület 

esetében 

 
cég- és címtábla 500,- Ft/m2/hó 400,- Ft/m2/hó 

Cégér 500,- Ft/m2/hó 400,- Ft/m2/hó 
cégérszerű reklámtábla 750,- Ft/m2/hó 600,- Ft/m2/hó 
egyedi tájékoztató tábla 500,- Ft/m2/hó 400,- Ft/m2/hó 

hirdetőoszlop kis plakátozással 1.000,- Ft/m2/hó 800,- Ft/m2/hó 
hirdetőoszlop óriás-plakátozással 1.250,- Ft/m2/hó 1.000,- Ft/m2/hó 

hirdetőtábla, hirdetővitrin 1.000,- Ft/m2/hó 800,- Ft/m2/hó 
Reklámvitrin 1.000,- Ft/m2/hó 800,- Ft/m2/hó 
citylight berendezés 1.250,- Ft/m2/hó 1.000,- Ft/m2/hó 

megállító tábla 750,- Ft/m2/hó 600,- Ft/m2/hó 
óriásplakát  1.250,- Ft/m2/hó 1.000,- Ft/m2/hó 

reklámtábla (hirdetőtábla) 1.250,- Ft/m2/hó 1.000,- Ft/m2/hó 
Reklámkorlát 1.250,- Ft/m2/hó 1.000,- Ft/m2/hó 
előtető, napvédő ponyva reklámmal 1.250,- Ft/m2/hó 1.000,- Ft/m2/hó 

integrált információ-hordozó 1.250,- Ft/m2/hó 1.000,- Ft/m2/hó 
Totemoszlop 1.250,- Ft/m2/hó 1.000,- Ft/m2/hó 

Reklámzászló 1.250,- Ft/m2/hó 1.000,- Ft/m2/hó 
Transzparens 1.250,- Ft/m2/hó 1.000,- Ft/m2/hó 
reklám-célú építési védőháló, molinó 1.250,- Ft/m2/hó 1.000,- Ft/m2/hó 

 
 

5. A hirdető-berendezések szempontjából 
önkormányzati tulajdonú kiemelt útvonalak 

 

a Görgey Artúr út, 
az Óceán-árok utca, 

a Megyeri út, 
az Íves utca, 
a Baross utca, 

a Bercsényi utca, 
a Kiss Ernő utca, 

a Leiningen utca, 
az Iglói utca és 

a Sporttelep utca, 
a Szilágyi utca és 
a Külső Szilágyi út, 

a Tél utca a Pozsonyi utca és a Rózsa utca között, 
a Berlini utca, 

a Rózsa utca,  
a „Szabadság park”, 
a Szent István tér 
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6. A hirdető-berendezések szempontjából 
kiemelt területek 
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Indokolás 
 
A Képviselő-testület a 2017. decemberi ülésén elfogadta a településkép védelméről 

és a közterületi parkolásról szóló önkormányzati rendeleteket. Ezen rendeletek sok, 
a szabályozási körüket közvetlenül érintő korábbi önkormányzati rendeletet 

hatályon kívül helyeztek, illetve módosították az érintett településrendezési 
eszközöket. A változások következményeit a többi önkormányzati rendeleten is át 

kell vezetni. Ezt a célt szolgálja a rendelet-tervezetben szereplő szabályozás. A 
módosítások alapvetően hatásköri és szervezeti szabályokat érintenek és azok a 
már elfogadott rendeletekből adódnak. 

A megállapított közterület-használati díjak azonosak a korábban, a reklámrendelet 
szerint alkalmazottakkal, így azok sem jelentenek érdemi változást. 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatából törlésre kerülnek 
továbbá az időközben hatályon kívül helyezett más önkormányzati rendeletekre 
való utalások is. 

A jogszabály megalkotását a korábban elfogadott önkormányzati rendeletekből 
fakadó jogszabályi összhang megteremtése teszi szükségessé. 

  


