
 
4. napirendi pont: 

A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

 
 
Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata:  
a) Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelettervezet a következő,1. §-sal egészül ki:  
 

„1. § 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-
használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban R.) 8. § (4) 
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A közterület-használattal kapcsolatos ügyben meghatározott cselekmény végrehajtása 
tekintetében a végrehajtást az első fokon eljáró hatóság foganatosítja.” 
 
b) Az előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelettervezet 2. §-ának bevezető szövegrésze 

helyébe a következő szöveg lép: „Az R. a következő 36/A. §-sal egészül ki.” 
 
Indokolás: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. §-a alapján a 
végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi 
önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – az állami adóhatóság foganatosítja. 
Az R. 8. § (4) bekezdése a törvényben foglaltaktól eltérően rendelkezett, amelyből eredően 
közterület-használati ügyekben a végrehajtás foganatosítását eddig az első fokon eljáró hatóság 
látta el. A feladatmegosztás alapján a közterület-használati díjtartozások végrehajtása 
foganatosítása érdekében szükséges intézkedéseket az adóhatósági munkatársak tették meg 
tekintettel arra, hogy az ehhez szükséges tárgyi feltételek az Adóhatósági Osztálynál álltak 
rendelkezésre. 
Az ASP Adó szakrendszer bevezetésével az újabban keletkező tartozások új adatként a rendszerbe 
nem vihetők fel, ezért a pénztartozások foganatosítását indokolt az egyébként a törvényi szabály 
alapján eljáró állami adóhatóság részére átadni. A közterület-használati ügyekben a pénzfizetési 
kötelezettség végrehajtása mellett időről-időre felmerül a közterület eredeti állapota 
helyreállítására vonatkozó kötelezés végrehajtásának a szükségessége is. Az erre vonatkozó 
eljárásnak kialakult gyakorlata van, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztálya a 
közterület eredeti állapota helyreállítási munkáinak elvégzésekor a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-
vel együttműködve jár el. A meghatározott cselekmény végrehajtását, amely jellemzően 
reklámtábla vagy pavilon elbontása lehet, célszerű továbbra is helyben bonyolítani a végrehajtás 
hatékonyságának a biztosítása érdekében. 
 

(522./1. módosító javaslat) 
 
Az előterjesztő támogatja az 522/1. módosító javaslatot. 
 
A Költségvetési Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal támogatja a közterület-használatról szóló 
12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 522. számú előterjesztést, az 
522/1. módosító javaslat figyelembevételével. 
 
 
 

 


