
 

___. számú előterjesztés 

 

Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 

Jegyzője 

 

 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 12/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem 

lépéséről 

 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének a közterület-

használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2020. (XI. 

23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R.) 2021. január 1-jei hatályba lépéssel a 

közterület-használati díjak mértékét megemeli. 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) a 

következők szerint rendelkezik:  

„1. § (1) E rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig – a (3) és (4) 

bekezdésben foglalt kivétellel – 

a) a helyi önkormányzat, 

b) a helyi önkormányzat által fenntartott 

ba) költségvetési szerv, 

bb) nonprofit szervezet, 

bc) egyéb szervezet, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 

alapított gazdasági társaság, 

e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, 

a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet  

által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 

továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet 

hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.”. 

 

A fenti – a díjak magasabb mértékben történő megállapítását korlátozó – jogszabályi 

rendelkezések miatt az Önk. R. díjak megállapítására vonatkozó rendelkezései nem léphetnek 

hatályba.  

 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 124. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabályi rendelkezés nem helyezhető hatályon kívül a hatálybalépését megelőző hatállyal. 

Ebben az esetben a jogszabályi rendelkezés hatályba nem lépéséről kell rendelkezni. 
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II. Hatásvizsgálat 

 

A Korm. R. alapján a 2021. évi közterület-használati díjak mérteke tehát a 2020. évivel azonos 

mértékű marad. 

 

III. A végrehajtás feltételei 

 

A közterület-használati díjak mértékét módosító rendelkezések hatályba nem lépése folytán a 

közterület-használók részére új határozatot nem kell hozni, nem kell hatósági eljárást lefolytatni, 

így a döntés további végrehajtást nem igényel. 

 

IV. Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 

melléklete szerint megalkotja a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 12/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 

hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendeletet. 

 

Budapest, 2020. december 21. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 
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1. melléklet az előterjesztéshez  

 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (… ...) önkormányzati rendelete 

a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 12/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem 

lépéséről 

 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

Nem lép hatályba Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének a 

közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

12/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelete  

a) 2. § (2) bekezdése, 

b) 5. §-a, 

c) 6. § (1) bekezdése és  

d) 1. melléklete.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kovács Róbert Antal 

polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző  
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INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének a közterület-használatról 

szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2020. (XI. 23.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R.) 2021. január 1-jei hatályba lépéssel a 

közterület-használati díjak mértékét megemeli. 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) a 

következők szerint rendelkezik:  

„1. § (1) E rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig – a (3) és (4) 

bekezdésben foglalt kivétellel – 

a) a helyi önkormányzat, 

b) a helyi önkormányzat által fenntartott 

ba) költségvetési szerv, 

bb) nonprofit szervezet, 

bc) egyéb szervezet, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 

alapított gazdasági társaság, 

e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, 

a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet  

által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 

továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet 

hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.”. 

 

A fenti – a díjak magasabb mértékben történő megállapítását korlátozó – jogszabályi 

rendelkezések miatt az Önk. R. díjak megállapítására vonatkozó rendelkezései nem léphetnek 

hatályba.  

 

 

Részletes indokolás 

 

l. § 

 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 124. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabályi rendelkezés nem helyezhető hatályon kívül a hatálybalépését megelőző hatállyal. 

Ebben az esetben a jogszabályi rendelkezés hatályba nem lépéséről kell rendelkezni. A díjemelésre 

vonatkozó módosító rendelkezések nem lépnek hatályba. 

 

2. § 

 

A jelen önkormányzati rendeletet szükséges az Önk. R. hatályba lépését megelőzően hatályba 

léptetni. A hatályba nem lépésről szóló jogszabály alkalmazására való felkészülésre hosszabb idő 

nem szükséges. 
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