DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2011.(VIII.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A közterület használat rendjéről szóló 14/2010.(IX.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv.8.§.(1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A közterület használat rendjéről szóló 14/2010.(IX.15.) önkormányzati
rendelet 3.§ (5) bekezdésének k) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
3.§
Közterület használata, bérlete és igénybevétele
(1) Közterület-bérleti szerződést kell kötni:
k) a kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport-, kulturális-, vallási-,
szórakoztató- és egyéb rendezvények céljára igénybe vett
közterületre.
2.§
A 14/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a az alábbi (7) bekezdéssel
egészül ki:
3.§
Közterület használata, bérlete és igénybevétele
(7) Nem kell közterület-bérleti szerződést kötni az önkormányzatnak és
intézményeinek
a
saját
rendezvényük
lebonyolításához,
önkormányzati beruházásokhoz, karbantartáshoz.
3.§
A 14/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelet 5.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

1

5.§
Közterület-használati, bérleti és igénybevételi szerződés iránti
kérelem
A kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal kell benyújtani. A
kérelmek elbírálása, a bérleti szerződések megkötése a polgármester
hatáskörébe tartozik.
4.§
A 14/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 15.
ponttal egészül ki:
1.melléklet a 14/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelethez
15. A Városnapi Ünnepségek és a Káposztás Napokon való részvétel
céljára igénybe vett közterület használati díjának mértéke:
bruttó 1.000.- Ft/m2/nap.
A főzőcsapatokat, kézműveseket díjfizetési kötelezettség nem terheli.
5.§
E rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2011. augusztus 31. napján kihirdettem:
Barabás Jánosné dr.
jegyző
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INDOKOLÁS
A rendelet-tervezetet – a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX törvény 18.§ában foglaltaknak megfelelően eljárva – az alábbiak szerint indokolom:
A közterület használat rendjéről szóló 14/2010.(IX.15.) önkormányzati
rendelet szabályozza a közterületek használatát, bérletét, igénybevételét.
Igény merült fel a rendelet módosítására, a Városnapi Ünnepségekkel és a
Káposztás Napokkal kapcsolatosan, hogy a közterületen, önkormányzati
ingatlanok területén a rendezvények lebonyolítása kapcsán bérleti
szerződés kötési kötelezettség áll fenn, melyet a polgármester köt meg a
kérelmezőkkel.
A Városnapi Ünnepségek és a Káposztás Napok lebonyolítása céljára
igénybe vett közterület, önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok
közterület használati díjának mértéke:
Bruttó 1.000.-Ft/m2/nap – mely a rendelet mellékletében kerül
szabályozásra, az 1. mellékletet kiegészítő 15. pontban.
A bérleti díjak bevételt jelentenek az önkormányzatnak, hozzájárulnak a
rendezvények színvonalas megtartásához és részben fedezik az
önkormányzatnak a közterületek fenntartásával kapcsolatos kiadásait is.
A rendelet-tervezetet bérleti szerződéskötési kötelezettséget ír elő azon
kereskedők/gazdálkodó szervezetek részére, akik a Városnapi Ünnepségen
és a Káposztás Napokon részt kívánnak venni.
Természetesen az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak az általa
használt közterületre vonatkozóan szerződéskötési kötelezettsége nem áll
fenn.
A főzőcsoportokat díjfizetési kötelezettség nem terheli, mivel díjfizetés
esetén a rendezvényen nem vennének részt.
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HATÁSVIZSGÁLATI

LAP

I.TÁRSADALMI HATÁSOK:
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VIII.31.)
önkormányzati rendelete – a közterület használat rendjéről szóló
14/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosítására- megalkotásának
társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető.
II. GAZDASÁGI HATÁSOK:
A rendelet-tervezetnek gazdaság élénkítő hatása, munkahelyteremtő hatása
nincs.
III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:
A Városnapi Ünnepségek és a Káposztás Napok lebonyolítása céljára igénybe
vett közterület, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok
Bruttó 1.000.-Ft/m2/nap – mely a rendelet mellékletében kerül
szabályozásra, az 1.melléklet kiegészítő 15.pontban.
A főzőcsoportokat díjfizetési kötelezettség nem terheli, mivel díjfizetés esetén
a rendezvényen nem vennének részt.
A bérleti díjak bevételt jelentenek az önkormányzatnak, hozzájárulnak a
rendezvények
színvonalas
megtartásához
és
részben
fedezik
az
önkormányzatnak a közterületek fenntartásával kapcsolatos kiadásait is.
IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK
A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK
A rendelet-tervezet egészségi következménye nincs.
VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK
Az adminisztrációs terhek növekedni fognak, a közterület igénybe vevőivel a
polgármester köti meg a bérleti szerződést. A befizetéseket a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Irodáján a pénztárban kell teljesíteni. Az adminisztráció
azonban nem igényel többlet létszám alkalmazását a fenntartó részéről.
VII.

JOGSZABÁLY
MEGALKOTÁSÁNAK
SZÜKSÉGESSÉGE,
JOGALKOTÁS ELMRADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A

Igény merült fel a Városi Ünnepségek és a Káposztás Napok lebonyolítása
során arra, hogy a közterületeket, intézményi ingatlanok területét
igénybevevők kössenek bérleti szerződést az önkormányzattal és fizessenek
bérleti díjat az önkormányzat részére, melynek mértéke bruttó 1.000
Ft/m2/nap. Ez bevételt fog jelenteni az önkormányzatnak, mely részben
fedezni fogja a közterületek fenntartásával kapcsolatos kiadásokat.
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A jogalkotás elmaradásának várható következménye:
Bevételtől esik el az önkormányzat
VIII.

JOGSZABVÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

SZEMÉLYI,

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
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