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TA R TA L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 15/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról  ............................... .... 1074
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
15/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az 1–5. § vonatkozásá-
ban az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 
eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
23. § (4) bekezdés 19. pontjában, valamint 142/B. §-ában 
és 142/C. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterü-
letek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. ren-
delet (továbbiakban: FKR) 10. §-a a következő (4) be-
kezdéssel egészül ki:

„(4) A közterület-használati hozzájárulás megadásán 
vagy elutasításán, a közterület-használat szünetelésén, 
a jogellenes közterület-használat miatti közigazgatási 
szankció megállapításán és a hatósági döntés végrehaj-
tásának elrendelésén kívüli egyéb közterület-használati 
kérdésekben a Főpolgármesteri Hivatal jár el és gondos-
kodik az ügyintézésről.” 

2. §

Az FKR 23. § (3) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(3) A fizetendő közterület-használati díjat a 10. § 
(1)–(3) bekezdés szerint döntésre jogosult egyedi döntés-
sel állapítja meg a 2. mellékletben meghatározott közte-
rület-használati díjtételek alapján és az e § (6)–(9) be-
kezdésében, valamint a 24. §-ban foglaltak szerint.”

3. §

Az FKR a következő új 36/G. §-sal egészül ki:

„36/G. § (1) E rendeletnek a Fővárosi Önkormány-
zat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szó-
ló 15/2018. (IV. 27.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított 
rendelkezéseit a 15/2018. (IV. 27.) Főv. Kgy. rendelet ha-
tálybalépését megelőzően beadott, de még el nem bírált 
kérelmek, valamint a már megvalósult jogellenes közte-
rület-használatok esetében is alkalmazni kell.”

4. §

Hatályát veszti az FKR 

a) 3. § (3)–(4) bekezdése,

b) 7. § (4) bekezdése,

c) 9. § (4) bekezdése,

d) 11. § (2) és (4) bekezdése,

e) 13. § (1)–(2) bekezdése,

f) 7. alcíme (14–19. §), 

g) 22. § (3) bekezdése,

h) 23. § (2) és (4) bekezdése,

i) 27. § (4)–(5) bekezdése.

5. §

Nem lép hatályba a Fővárosi Önkormányzat tulaj-
donában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. 
(III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szó-
ló 9/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet 

a) 8. § (2) bekezdése,

b) 17. §-a.

6. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 
2018. április 30. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 1–4. §-a 2018. május 1-jén lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közterület-használat önkormányzati hatósági üggyé 
minősítése és a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társu-
lás megszűnése okán szükséges egyes kérdések rende-
zése. Mivel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. 
Kgy. rendeletet módosító 9/2018. (III.12.) Főv. Kgy. ren-
delet csak 2018. május 1. napján lép hatályba, ezért az 
abban foglalt, de még nem hatályos egyes rendelkezé-
sek tartalmának megváltoztatására a jogszabályszerkesz-
tésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továb-
biakban: Jszr.) 111. § (3) bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni. Ennek értelmében a módosító rendelkezést 
még eltérő szöveggel sem lehet hatályba léptetni, ehe-
lyett a Fővárosi Közgyűlésnek újabb rendeletében arról 
kell rendelkeznie, hogy az egyes kihirdetett, de még ha-
tályba nem lépett módosító rendelkezések nem lépnek 
hatályba, egyidejűleg a bennük szereplő módosításokat 
új szöveggel ismételten elvégzi.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.). 17. § előírásainak 
megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) be-
kezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakos-
ság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon 
keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást 
szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 142/B. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés rendeletében 
az önkormányzati hatósági ügykörbe tartozó közterület-
használati ügyekben további ügyintézési szabályt írhat 
elő. Annak érdekében, hogy a hatósági ügyintézés tör-
vényi előírásai (így különösen a határidőkre vonatkozó 
előírások) maradéktalanul érvényesülhessenek testületi 
döntéshozatal esetén is, szükséges annak rögzítése, hogy 
egyes – érdemi döntést nem igénylő – kérdésekben az ön-
kormányzati hatóság részéről a Főpolgármesteri Hivatal 
jár el és végzi az ezekkel kapcsolatos ügyintézési felada-
tokat. A szabályozás összhangban van az Mötv. 41. § (2) 
bekezdésben foglaltakkal, mely szerint az önkormányza-
ti feladatok ellátását a képviselőtestület és szervei (köz-
tük a polgármesteri hivatal is) biztosítják.

Ennek megfelelően a Fővárosi Önkormányzat tulajdo-
nában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 
8.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FKR) 10. §-a to-

vábbi ügyintézési szabályokat tartalmazó új (4) bekez-
déssel egészül ki.

A 2. §-hoz 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közte-
rületek után fizetendő közterület-használati díj egységes 
szabályozását teremti meg a módosítás.

A 3. §-hoz

A rendelet alkalmazási körét állapítja meg a rendel-
kezés.

A 4. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Az 5. §-hoz

A Jszr. 111. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfe-
lelően az FKR-t korábban módosító, de még hatályba 
nem lépett 9/2018. (III.12.) Főv. Kgy. rendelet azon ren-
delkezéseinek hatályba nem lépéséről rendelkezik, ame-
lyek szintén az FKR jelen javaslattal módosított rendel-
kezéseit érintik. 

A 6. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik, összhangban a Jszr. 
111. § (1) bekezdésében foglaltakkal.
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