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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdése alapján 
az épített környezet elemeit: az építési telkeket és területeket, építményeket, építményrészeket, építmény-
együtteseket, burkolt és zöldfelületeket - a jó mőszaki állapot folyamatos fenntartása mellett - csak a 
rendeltetésüknek, a rájuk vonatkozó hatósági elıírásoknak és engedélyeknek megfelelı célra és módon szabad 
használni.  
Fenti jogszabályi felhatalmazás alapján szükséges a testületnek a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a 
mőemlékvédelmi, a településrendezési, valamint a közlekedésbiztonsági szempontokra figyelemmel 
meghatározni a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat.  
 
 
A Képviselı-testület 2007. október 1-ei testületi ülésén fogadta el a közterületek használatáról és a 
közterületek rendjérıl szóló 6/12007. (X.2.) számú rendeletét /a továbbiakban: Rendelet/.  

A 2008. évi Gesztenyeünnep elıkészítı munkálatai során került sor a hivatkozott rendelet felülvizsgálatára, 
mely során megállapításra került, hogy a Rendelet III. fejezet /A közterület-használat engedélyezése/ 11. §-a 
/állandó jellegő közterület-használat engedélyezése/ alkotmánysértı, ezért szükséges a hatályon kívül 
helyezése. 
Az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezte az Alkotmánynak a jogegyenlıség általános elvét 
kimondó 70/A. § (1) bekezdését. A testület e határozatokban kifejtette, hogy bár az Alkotmány 70/A. § (1) 
bekezdése szövegszerően az alapvetı jogok tekintetében tiltja a hátrányos megkülönböztetést, a tilalom – ha a 
megkülönböztetés sérti az emberi méltósághoz való alapvetı jogot – kiterjed az egész jogrendszerre.  
Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata alapján az jogalanyok közötti eltérı szabályozás akkor sérti az emberi 
méltóságot, ha a jogalkotó önkényesen, ésszerő indok nélkül tett különbséget az azonos szabályozási kör alá vont 
jogalanyok között, illetve azonos társadalmi viszonyokat eltérıen szabályozza.  
 
Az Alkotmánybíróság határozatai alapján indokolatlan és törvénysértı ideiglenes és állandó közterület-használat 
szabályozásának megkülönböztetése /a jelenleg hatályos rendelet alapján az ideiglenes közterület-használat 
engedélyezése hatósági eljárás keretében, míg az állandó jellegő közterület-használat polgári jogi jogviszony 
keretében történik/.   
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Fentiekre tekintettel szükséges az alkotmánysértı szabályzás megszüntetése, ezért javaslom, hogy a Rendelet 11. 
§-ának hatályom kívül helyezését.  
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megvitatására.  
 
A szavazás módja: nyílt szavazás, a rendelet módosításához – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselı-testület minısített többségő /a megválasztott 
települési képviselık több mint felének/ szavazata szükséges. 
 
 
 
Velem, 2008. augusztus 4.  
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