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A közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet éves 
felülvizsgálatának eredményeként a rendelet módosítása indokolt az alábbiak szerint. 
 
A gyakorlatban az útkereszteződések beláthatósága szempontjából problémát okoz, hogy a 
hatályos szabályozás alapján csak a kereszteződés metszéspontjától számított 15 méter hosszú 
sávban tilos a 70 cm-nél magasabb bokor ültetése. Az új szabályozás a 15 méteren belüli 
tilalmat kiterjeszti minden olyan esetre, ahol az útkereszteződés beláthatósága azt megkívánja. 
 
A településen az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált, hogy az ingatlantulajdonosok az 
ingatlanuk előtti közterületre különböző tárgyakat (jármű gumiabroncs, nagyobb kövek, póznák 
stb.) helyeznek el gyakran a területre történő parkolás megakadályozása, az általuk gondozott 
növényzet védelme érdekében, vagy csupán esztétikai okokból kifolyólag. A jelenleg hatályos 
rendelet műtárgyak közterületen történő elhelyezését csak az úttest és az árok közötti területen, 
illetve árok hiányában az úttest szélétől mért 1 méter távolságon belül tiltja. Tekintettel arra, 
hogy ezen tárgyak elhelyezése nem csak az 1 méteres sávban, hanem a közút ingatlan teljes 
területén balesetveszélyes, adott esetben mind a gépjárművel mind a gyalog történő közlekedést 
nehezíti, esztétikai és településképi szempontból sem kívánatos, javasolt a tilalom kiterjesztése 
az önkormányzati tulajdonú közút ingatlanok teljes területére. Az új szabályozás nem érinti a 
magántulajdonú közterületként funkcionáló ingatlanokat, továbbá nem képezi akadályát annak, 
hogy az önkormányzat a saját tulajdonú ingatlanain műtárgyat helyezzen el. 
 
A Jat. 17.§- a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel 
kell mérnie a szabályozás várható következményeit. 
 
„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
 ab) környezeti és egészségi következményeit, 
 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

 



 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Nincsenek. 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Az új szabályozás a balesetveszély csökkentését szolgálja. 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincsenek.  
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A jogalkotás szükségességét a balesetveszély csökkentése, továbbá az esztétikai szempontok 
teszik szükségessé. Elmaradása esetén vélhetőleg egyre nagyobb mértékben elterjedne a 
fentiekben ismertetett nem kívánatos gyakorlat.  
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi döntés meghozatalát. 
 
 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a közterületek 
rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… (…) 
önkormányzati rendeletet. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2022. január 14. 
      Juhász István 
       polgármester 
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