
 

Battonya Város Önkormányzat Polgármesterének 

7/2020.(V.6.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat rendjének veszélyhelyzet idején történő eltérő szabályairól szóló 

4/2020. (IV.8.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Battonya Város Önkormányzat Polgármestere – Battonya Város Önkormányzat Képviselő-

testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti a közterület-használat rendjének veszélyhelyzet idején történő eltérő 

szabályairól szóló 4/2020. (IV.8.) önkormányzati rendelet. 

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

Battonya 2020.május 5. 

Boros Csaba  Varga István Tamás 

                                                polgármester   jegyző 

 

Kihirdetve: 2020. május 6. napján a közterület-használat rendjének veszélyhelyzet idején 

történő eltérő szabályairól szóló 4/2020. (IV.8.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 7/2020. (V.5.) önkormányzati rendelet. 

        

 Varga István Tamás 

             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében 

1. Társadalmi hatás: A Kormány védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) 

Korm. rendelete rendelkezik arról, hogy a rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 

1. napjáig nem kell közterület-használati díjat fizetnie a vendéglátó üzlet 

üzemeltetőjének az üzlet közterületen működő terasza után. Tekintettel a magasabb 

szintű jogszabályra, az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével továbbra 

is mentesülnek a közterület-használati engedéllyel rendelkezők a használati díj 

megfizetése alól a közterületen kiépített terasz után. 

2. Gazdasági, költségvetési kihatás: A Kormány közterület-használati díj alóli 

mentesítésre vonatkozó döntése miatt az önkormányzat a közterület-használati díjból 

befolyó bevételtől elesik. 

3. Környezeti, egészségügyi hatások: Nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem releváns 

5. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Az önkormányzati rendeletben nem ismételhető meg magasabb 

szintű jogszabály rendelkezése,így az önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése szükséges. 

6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDOKOLÁS 

a közterület-használat rendjének veszélyhelyzet idején történő eltérő szabályairól 

szóló 4/2020. (IV.8) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …./2020. 

(V.6.) önkormányzati rendelethez 

 

Általános indokolás 

Magyarország Kormánya 2020. április 30. napján kihirdette a 168/2020. (IV.30.) 

Korm.rendeletét, amely május 4. napjától lépett hatályba. E Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése 

rendelkezik arról, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. 

szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet 

közterületen működő terasza után. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-a értelmében az 

azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként 

lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 

alapján nem lehet ellentétes. 

A Jat. értelmében a 22. §-a értelmében a jegyzőnek utólagos hatásvizsgálat keretében 

gondoskodnia kell az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, 

jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről. 

 

Tekintettel arra, hogy a Kormány rendelet, mint magasabb szintű jogszabály szabályozza 

május 4. napjától a közterület-használati díj megfizetése alóli mentességet, a párhuzamos 

szabályozást tartalmazó önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése szükséges a 

jogalkotási követelményeknek történő megfelelés érdekében. 

 

A jogszabály-tervezet fenti indokolásának az Indokolások Tárában - a Magyar Közlöny 

kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó 

eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 21. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján –közzététele nem szükséges. 

 

Battonya, 2020. május 5. 

Varga István Tamás 

jegyző 

 

 

 



 

 

 

 

 


