Ikt. sz.: 1/287-1/2015/I.
Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor

Rendelettervezet
Tárgy: A közterület használatról és a
közterület-használati díjról szóló
helyi rendelet módosítása
Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Makó
Tisztelt Képviselő-testület!
A DAOP-5.1.2./A-2F-2010-0002 azonosítószámú "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,
megújuló településközpont kialakítása Makón" című pályázathoz kapcsolódó, 2010. 03. 31-én
hatályba lépett támogatási szerződéssel a Csanád vezér tér felújítása megtörtént. A pályázatban
megkapott 90%-os támogatás feltétele volt, hogy a felújítással érintett területeket nem lehet
jövedelemtermelő vállalkozási céllal felhasználni, így azokra nem lehet az
Önkormányzatnak bevételt jelentő közterület-használati engedélyt kiadni.
A Csanád vezér téren több vendéglátó egység is működik, közöttük a Glorius Hotel, akik
kérelmet nyújtottak be arra vonatkozóan, hogy a nyári időszakban teraszt kívánnak üzemeltetni a
pályázattal érintett téren.
A teraszok megnyitásának lehetősége a város turisztikai vonzerejét emeli, kulturált kikapcsolódási
lehetőséget biztosítva a város lakosságának és a turistáknak is.
Azért, hogy ezen teraszokra a közterület-használati engedélyt ingyenesen lehessen
megadni, a rendelet módosítása szükséges úgy, hogy a pályázattal érintett területekre nem
kell közterület-használati díjat fizetni a pályázat fenntartási idejének végéig, azaz 2018. 06. 13.
napjáig.
A rendelettervezet Makó város honlapján közzétételre került a társadalmi egyeztetés céljából, az
észrevételek megtételére nyitva álló határidőben vélemény nem érkezett.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a fenti indokok alapján a rendeletmódosítást vitassuk meg és a közterület
használatáról és a közterület használati díjról szóló helyi rendeletünket a mellékelt tervezet alapján
módosítsuk.
Makó, 2015. március 19.
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„A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.)
önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: A tervezet lehetővé teszi a belvárosban működő szolgáltatók közterület
használatát.
II. gazdasági hatásai: Az ingyenes közterület használat miatt az érintett szolgáltatók,
kereskedelmi egységek bevételi várhatóan növekednek.
III. költségvetési hatásai: Az önkormányzat közterület használatból eredő bevételektől esik el,
a pályázatból elnyert támogatási összeget a közterület gazdasági célú hasznosítása miatt nem kell
visszafizetni.
IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet
nem emeli.
VII. megalkotásának szükségessége: A rendelet módosítása nélkül az érintett ingatlanok
vonatkozásában közterület használat nem lenne engedélyezhető a pályázaton elnyert támogatás és
a jegybanki alapkamat kétszeresének visszafizetése nélkül.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az érintett ingatlanok
vonatkozásában a közterület használat 2018. 06. 13. napjáig nem lenne engedélyezhető, a
belvárosban működő vendéglátó egységek nem tudnának kerthelyiséget létrehozni.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Makó, 2015. március 19.
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RENDELETTERVEZET
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2015.(….) önkormányzati rendelete
a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) Makó
önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:
„h) a DAOP-5.1.2./A-2F-2010-0002 azonosítószámú "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,
megújuló településközpont kialakítása Makón" című pályázattal érintett Makó 28/3, 33/1 ,33/2,
699, 3, 700, 7624/4, 773, 709/2, 710, 2/A/4, 5550/35/A/31 hrsz-ú ingatlanok területére, a
megvalósult fejlesztések fenntartási időszakának végéig 2018. 06. 13. napjáig.”

2. §
Ezen a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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