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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: 

A rendelet-tervezet a nem kereskedelmi, vendéglátó vagy reklámtevékenység 
végzését szolgáló politikai rendezvények esetében adminisztratív könnyítést 

javasol, egyéb érdemi hatásai nincsenek. 
   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 az adminisztratív terheket kisebb mértékben csökkenti. 
   d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

A jogszabály megalkotását az adminisztratív terhek könnyítése teszi szükségessé. 
   e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
A rendelet alkalmazásához nem szükséges újabb személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek megteremtése. 

 
 

Újpest, 2019. február 12. 
 
 

 
         Wintermantel Zsolt 

 
 
 

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 …./2019. (……) önkormányzati rendeletét. 
Felelős: polgármester 

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

…/2019. (…...) 

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.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti közterület-használatot – ide nem értve a 4. és 7. 
pontban foglaltakat - legkésőbb a közterület-használat megkezdését megelőző 
munkanapon (amennyiben a közterület-használat indoka miatt ez nem lehetséges, 

akkor a közterület-használat megkezdésekor) be kell jelenteni a jegyzőnél.” 
 

2. § 
 
Az ÖR. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az (1) bekezdés szerinti közterület-használat során figyelemmel kell lenni a 
közérdekre és a városképi, környezetvédelmi, örökségvédelmi, közlekedési, 

közbiztonsági, közegészségügyi, köztisztasági és turisztikai szempontokra, továbbá 
az érintett területen tevékenykedő más jogszerű közterület-használók érdekeire.” 
  

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

 
 

 
Dr. Tahon Róbert 

jegyző 

 Wintermantel Zsolt 

polgármester 
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Indokolás 
 
Általános indokolás 

 
A rendelet-tervezet a nem kereskedelmi, vendéglátó vagy reklámtevékenység 

végzését szolgáló politikai rendezvények esetében adminisztratív könnyítést 
javasol. 

 
Részletes indokolás 
 

Az 1. §-hoz 
A javaslat a nem kereskedelmi, vendéglátó vagy reklámtevékenység végzését 

szolgáló - egyébként eddig is közterület-használati hozzájárulás nélkül gyakorolható 
- politikai rendezvények esetében törölni javasolja az előzetes bejelentési 
kötelezettséget a jegyző felé. 

 
A 2. §-hoz 

A javaslat az egyébként közterület-használati hozzájárulás nélkül gyakorolható 
közterület-használati formák esetében is előírja, a közösségi érdekek és mások 
jogainak tiszteletben tartását. 

 
A  3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 


