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ELÓTERJESZTES
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestüle tének ...2021. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a közterület-h asználatró| szóIó 1112019. (VI.27,) önkormányzati
rendelet rnódosításál.ó1
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Pápa Varos Önkormárryzata Képviselőtestületének
. . .12021 . (. . .) önkormárryzati rendelet-tervezete

a közterülelhasználatról szóló 11l2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)

bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szőló 47812020. (XL3.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az épííetl környezet alakításáról és

védelméről szőIő 1997 . évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott lelhatalmazás
alapjén, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
elj rirva a következöket rendeli el:

1.§

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterülelhasználatáról szőIő 1112019,
(VI.2?.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete he|yébe az l.
mellé}rlet lép,

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pápa,2021. janlát 25.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző



1. melléklet a ,....12021. (,...,..) önkormányzati rendelethez

,, 1. melléklet a 11/2019. (VL27.) önkormányzati rendelethez

KÉ,RELEM
közterület-használati engedély kiadására

/Ké{iük a nyomtatványt olvashatóan. nyomtatott betűvel kitölteni!/

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv esetében:

Kérelmező neve: .,.............,.,...... telefon: ...,.........

Kapcsolattartó ügyintéző neve: telefon: ....,..,..,.,

Székhelye: irsz.: nnln helység: (u., tér): ............ szám: ..............

Cégegyzék száma: .......,............,

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Szitrriálát v ezető pénziníézeí nev e: ........,..,........,..,

Egyéni vállalkozó esetébenl
Kérelmező neve: ....,....,,..... telefon: ....,....,...

Székhelye: irsz.: ,.... helység: (u., tér): ...,...,..,.. szám: ...........

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:,.........,..

Adószáma:

Bankszámlaszáma: ..........,..,.

Szán,iáját v ezető pénzintézet neve :,...........,....,...,..

Magánszemély és őstermelő esetében:

Kérelmező neve: ,.............,. ,. telefon:

Lakcíme: irsz.: ........helység: ...,.......,..........,......,.. (u., tér): ......,............,..,.... szám: ,........

Születési helye: ,,............,.... ideje: ....., év .... hó .... nap, anyja neve:

Őstermelői igazolvány száma:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a köZterület-használati kérelmek elbírálásához szükségesek, Az adatokat a
hatósági eljárás Során a Pápai Polgármesteri Hivatal kezeli.



KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ADATOK

Közterület-használat ideje: ...... év ........... hó .,..... naptól - ...,.... év ... .,...,. hó ..,... napig

Közterület-használat célj a:

Igénybe venni kívánt közterület nagysága:......,. .....,...,........ m2

Igénybe venni kívánt közterület leírása, helye:

(utca, tér) szám elótti: járdán, úttesten, zöldterületen

vagyI

Kiegészítő közlendők:

Kérjük a mellékleteket csatolni, és a kérelmet aláírni szíveskedjen.

Kelt:,,...... év.....................,. hó........,.... napján

KERELMEZÓ/ KÉ,P VIS E LÓ A LÁ Í fuÍSA

rÁ.lBxozrarÁs

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia:
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében a 30

napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy a nyilvántarlásba vételét
igazoló okiratot,

- egyéni vállalkozó, családi gazdaság esetén a nyilvántafiásba vételét igazoló okiratot,
- őstermelő esetében az östermelői igazo|,,tányt,
- a használni kívánt területet ábrázo|ő váz\alol, anrelyen szerepeltetni kell a környezó

föld részleteket, utcákat is,
- építmény, létesítmény tervezett elhelyezése esetén az elhelyezni kívánt berendezés

múszaki leírását és terveit,
- vendéglátó-ipari terasz esetén a létesítéshez szükséges főépítészi hozzájárulást.

A közigazgatási hatósági eljárásért nem kell illetéket.fizetni.
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Általános indokolás

Magyarország Kormánya az éle!és vagyonbiztonság ot veszélyeztelő tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következmérryeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életénekrnegóvása érdekében a 47812020. (XL3.) Korm.
rendeletben Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4.
napjátó1.

A katasztrófavódelemről ós a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1, évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint ,, Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, afővarosi, megyei közgyűlésnek feladat -és hatáskórét a polgármester,
illetve afőpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nemfoglalhat
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszünteíéséről, ellátási, szolgáltatási
kölZeteiről, ha a szolgáltatás a teleülést érinti".

Az egyes adótörvények módosításáról szőIó 2020. évi CXVIII. törvény érlelmében
(továbbiakban: Módtv.) 2021. január 1 . napjától az illetékekről szóló l 990. évi XCIII. törvény
Itv. 1. mellékletében meghatározott eljárások kivételével az elsőfokú közigazgatási hatósági
eljárásérl nenr kell eljárási illetéket fizetni.

A központi j ogs zabáIyválIozásra tekintettel szi.ikséges az őnkormányzati rendelet módositása.

Részletes indokolás

1, §_hoz
A Rerrdelet 1. melléklete lafid'mazza az iIleíékfizeíési kötelezettségről ós annak
negfizetósének módjáról szólő tájékoztatást. Tekintettel arra, hogy a Módtv. rendelkezési
alapán a közterülelhasználat engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás nem
illetékkOteles, szükséges a Rendelet 1. rrrellékletének módosítása.

2, §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tar talmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 20l0. évi CXXX. törvény 1?. §-a szerint a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével ketl felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek Ítélt hatását, a szabátyozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalrrri. gazdasági. költségvetési hatásai:
A szabáIyozásnak társadalmi hatása nincs, gazdasági és költségvetési hatása az
önkormányzahál rrem jelentkezik, tekintettel arra, hogy az i|leték összege a Magyar
Allamkincstár bevételét képezte,

Környezeti és egészségi következményei:
A szabályozásnak környezeti ós egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terlreket befolyásoló hatásai:
A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.



A jogszabálv megalkotásának szükségessóqe. a jogalkotás elmaradásának várliató
következményei:
Központi jogszabályváltozásból adóclóan a j oglrarmonizáció megteremtése miatt szükséges az
önkormányzati rendelet módosítsa.

A jopszabály alkalmazásához szükséqes személyi, szervezeti. tárqyi és pénzüqyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges fenti feltételek lendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztína jegyző
Szalai Krisztina gazdaságt oszlályv ezető
Dr. Orovics Orsika vagyongazdálkodási csopoltvezetó

Pápa,202L janlár 25.
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Dr. Áldozb Tamás

polgármester


