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Előterjesztés 
Tárgy:  A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
Már több alkalommal érkezett panasz  a lakosság részéről, hogy a településen az egyre 
nagyobb számban megjelenő   mozgóboltok hangosító berendezései zavarják nyugalmukat, 
pihenésüket. 
Ugyanakkor ezen „kereskedelmi egységek” tevékenysége hiánypótló szolgáltatást is jelent a 
településen. 
A hatályos jogszabályok alapján az önkormányzat nem tilthat ki mozgóboltokat a település 
teljes területéről, mivel az a vállalkozási szabadság megsértését jelentené. 
Azonban az nem törvényellenes, hogy az önkormányzat rendeletében a hangosító eszközök 
használatát korlátok közé szorítsa, azokat csak időszakosan engedje meg.  
A környezet védelmének általános szabályairól szóló  1995. évi LIII. Törvény  
( továbbiakban: Kt.)46.§.(1) bekezdés c) pontja szerint a helyi önkormányzat a környezet 
védelme érdekében – ide tartozik a zaj is – a környezetvédelmi feladatok megoldására 
önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz.  
A Kt. 48.§.(3) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú 
rendeleteinek, határozatainak tervezetét az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek 
véleményezésre megküldi. Erre tekintettel megkértük a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség ( Székesfehérvár) véleményét. A környezetvédelmi felügyelőség a 
tervezettel kapcsolatban nem emelt kifogást, annak elfogadását javasolta. 
 Mindezek alapján javasolom  a közterületek használatáról szóló 9/2004(V.29)      
önkormányzati rendelet kiegészítését a csatolt rendelet- tervezet 3.§-a szerint. 
Egyúttal felülvizsgálatra kerültek a közterület-használati díjak is, melyek utoljára 2006. 
decemberében lettek módosítva. A javaslat szerint  2012. február l. napjától a díjak 30 %-kal 
emelkednének, melyet a rendelet-tervezet  2. melléklete tartalmaz.  

 
Előzetes hatásvizsgálat: 
1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása : a hangosító berendezések használatának 
időszakos korlátozásával a  lakosság zavartalan pihenését biztosítani lehet,  
a közterület-használati díjak emelésével az önkormányzat bevétele nő, a díjak fedezetet 
nyújtanak a közterület fenntartási munkálatok emelkedő  költségeire, ugyanakkor a közterület 
használatát igénylők terhei nőnek 
2. környezeti és egészségi következményei: a zaj csökkentésével egyrészt a 
környezetvédelem is megvalósul, másrészt a hangosító berendezések által kibocsátott zaj 
okozta kellemetlen, zavaró hatás is megszűnik   
3.  adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 
4. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
 következményei: lakossági igény jelentkezett a szabályozásra, a rendelet megalkotásának      
     elmaradása  hosszútávon a  lakosság életminőségének romlásához vezethet 
5. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
 feltételek: rendelkezésre állnak 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet megalkotni  
szíveskedjen! 

 
Tengelic 2012. január 17.                      Tolnai Lászlóné 

 jegyző 


