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TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTVA: 2020. július 2.

Felsőörs község Önkormányzata Képviselő-testületének
         /2020. (        .       .) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 
17/2013. (VII.03.) önkormányzati rendeletének
módosításáról  

Tervezet, az indoklás a tervezet lábjegyzetében szerkesztve

Felsőörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében „A közterületet - az (5a) és (5b) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. A közterület rendeltetésére és használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg.” kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 
a) rendeletet alkot;” meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) közterület használati engedélyhez lesz kötve a közút, ki nem épített zöldfelületi részére fás szárú növény ültetése A közterületek használatáról szóló 17/2013. (VII.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 4.§ (1) bekezdése az alábbi u) ponttal egészül ki:

„ [ (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:]	
u) közterületre, közút ki nem épített területére, zöldfelületre fás szárú növény, bokor ültetésére.”

(2) meghatározza, hogy milyen feltételekkel adható ki a közterület használati engedély Az R 11.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közterületre, közút ki nem épített területére, zöldfelületre fás szárú növény, bokor ültetésérére vonatkozó közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy:
a) az engedélyes köteles az úttestre vagy az úttest fölé benyúló ágak nyeséséről és eltávolításáról folyamatosan gondoskodni, 
b) az engedélyes köteles a lehullott avar összegyűjtéséről és eltávolításáról folyamatosan gondoskodni,
c) az önkormányzat az elültetett fás szárú növényt, bokrot eltávolíthatja, amennyiben:
ca) az engedélyes az a), b) pontban foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy cb) amennyiben a közút, közterület, zöldfelület rendeltetésszerű használatát az akadályozza, korlátozza.”

(3) meghatározza, hogy ez esetben nem kell közterület használati díjat fizetni Az R 13.§ (1) bekezdése az alábbi l) ponttal egészül ki:

„[(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:]
l)	közterületre, közút ki nem épített területére, zöldfelületre fás szárú növény, bokor ültetésére.”
(4) törlésre kerül az a szabály, hogy: „Nem kell közterület-használati engedély:a fák és a zöldterület védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, ha azok reklámcélokat nem szolgálnak.” 
 Hatályát veszti az R 4.§ (2) bekezdésének e) pontja.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.




	Szabó Balázs	   ………………………
	polgármester	    jegyző 


Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július „     „

……………………
jegyző megbízásából:


dr. Könczöl Gábor
kirendeltségvezető


HATÁSVISGÁLAT

		
A rendeletalkotás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.
A rendeletalkotás 
	társadalmi-gazdasági hatása: a közterületre történő fás szárú növények ültetése ellenőrizetté, szabályozottá válik,

költségvetési hatása: nincs,
	környezeti, egészségi következményei: a szabályozottság okán, az elültettet fák gondozása is előírásra kerül, ezáltal a zöldfelületek gondozottabbakká vállnak,

	adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kismértékben emelkednek az önkormányzat adminisztratív terhei,
	egyéb hatása:	nincs.


A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása az önkormányzat számára lehetőség a felhatalmazó jogszabályok alapján.


A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 		- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezet vitassa meg és első olvasatban fogadja el, melyet követően a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a rendelettervezet társadalmi egyeztetésére sor kerüljön, melynek eredményéről a Képviselő-testület tájékoztatni fogom. A képviselő-testület előre láthatólag az első olvasatú tárgyalást követő első rendes Képviselő-testületi ülésén alkothatja meg rendeletét.

Az előterjesztést készítette: dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető 
A végleges döntés meghozatala minősített többséget igényel.
Az előterjesztést első olvasatban tárgyalta: Településgazdasági és Humán bizottság
A rendelettervezetet a Képviselő-testület 54/2020. (06.29.) sz. kp. határozattal első olvasatban elfogadta és társadalmi egyeztetésre bocsátotta.


Felsőörs, 2020. július 2.


						   	                Szabó Balázs 
								    polgármester





