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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2016. május 19-i nyilvános ülésére 
 
 
 
Tárgy: A környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról szóló rendelet  

módosításának megtárgyalása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról szóló 6/2001. (V.11.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete rögzíti a közterület-használati díjak mértékét.  
 
A közterület-használati díjak felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a jelenlegi díjtételek 
nem kielégítő részletességgel tartalmazzák a díjakat, a gyakorlatban előforduló közterület 
használati célokat, így azokat módosítani szükséges. 
 

Rendelettervezet 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
………… önkormányzati rendelete 

a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról szóló 
6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról szóló 6/2001. 
(V.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
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2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 Nagy Gábor  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
 
 

1. melléklet  
a .… önkormányzati rendelethez 

 
A közterület-használati díjak mértéke 

 
(a díjtételek tartalmazzák az általános forgalmi adót) 

 
 
 A B 

1. Árusító és egyéb pavilon elhelyezése 300 Ft/m2/nap 

2. Önálló hirdető berendezés és köztárgyak (figyelmeztető, 

tájékoztató táblák, padok stb.) elhelyezése 

300 Ft/m2/hó 

3. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék 

elhelyezése 

50 Ft/m2/nap 

 

4. Alkalmi- és mozgóárusítás, mozgóbolt üzemeltetése 2.000 Ft/nap 

5. Vendéglátóipari-előkert 300 Ft/m2/nap 

6. Mutatványos tevékenység 300 Ft/m2/nap 

7.  Kirakodóvásár 300 Ft/m2/nap 

8. Utazó vidámpark 10 egység esetén és 10 egység felett 5.000 Ft/egység/nap 

9. Felfújható légvár, ugráló, halászat-tombola, gyermek 

körhinta, céllövölde, trambulin, gyermek póni lovaglás, 

felfújható gumiköteles ugráló,  

 

170 Ft/m2/nap 

 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról szóló 

6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletének  
előzetes hatásvizsgálata 

 
I. 

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban 
Jat.) 17. §-a szerint:  
 
(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
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(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, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

 
II. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről, közterületek 
használatáról és az állattartásról szóló 6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 
szóló rendelettervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § 
(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:  
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása  
 
aa) A tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
Nem jelentős. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
Nyirád község természeti és épített környezetének megóvása, a közterületeken 
környezettudatos magatartás kialakítása. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A jelenleg hatályos önkormányzati rendelkezés nem tér ki kellő részletezéssel a gyakorlatban 
előforduló közterület használati célokra. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 

A rendelettervezet indokolása 
 
Az 1. § rögzíti, hogy a díjak mértékéről szóló melléklet módosul. 
A 2. § a hatálybalépést szabályozza. 
A rendelet 1. melléklete kellően részletezi a gyakorlatban előforduló közterület használati 
célokat. 
 
Kérem a képviselő-testület tisztelt tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt 
rendelettervezet elfogadására! 
 
 
Nyirád, 2016. május 13. 
 


