Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 14/2008.(IX.12.) ÖK rendelet módosításáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatás körében eljárva, figyelemmel a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásaira az alábbi
rendeletet alkotja:
1. § A közterületek használatáról szóló 14/2008. (IX. 12.) ÖK rendelet 2. sz. melléklete 16/a
pontja helyébe az 1. melléklet 16/a pontja lép, valamint az 1. sz. melléklet 16/b pontjával
kiegészül.
2. § (1) Ezen rendelet 2018. január 1. napjával lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokra kell alkalmazni.
(3) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
Cibakháza, 2017. május 31.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Kihirdetve: 2017. június 1. napján
Török István
jegyző

1. melléklet a 16/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez
Közterület használati díjtételek
16/a. Víziállás (horgász stég):
10 m2 -ig
10 – 15 m2 -ig
15 m2 – 20 m2-ig

4.000,- Ft/év + ÁFA = 5.080 Ft/év
6.000,- Ft/év + ÁFA =7.620 Ft/év
8.000,- Ft/év + ÁFA = 10.160 Ft/év

16/b. A víziállás létesítője, fenntartója által lezárható víziállás:
mérettől függetlenül (16/a. pontban foglaltakon felül): 10.000 Ft/év + ÁFA = 12.700 Ft/év

INDOKOLÁS
a közterületek használatáról szóló 14/2008.(IX.12.) ÖK rendelet módosításához
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vételre került a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben
foglalt szabályok, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
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 ismételheti meg az
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény
alapján nem lehet ellentétes.
A rendelet módosítás a korlátozottan közcélú víziállás (horgász stég) és a víziállás létesítője,
fenntartója által lezárható víziállás díj tételeit szabályozza.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
A korlátozottan közhasználatú víziállásért fizetendő díjakat a duplájára emeli, valamint új
pontban szabályozza a lezárható víziállásért fizetendő díjat.
A rendelet 2. §-ához
A hatálybalépésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. Tekintettel a díjemelésre és a díjfizetési
időpontra (tárgyév március 31.) 2018. január 1-jét határozza meg.

Előzetes hatásvizsgálat
a közterületek használatáról szóló 14/2008.(IX.12.) ÖK rendelet módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(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. A tervezett rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
1. Társadalmi, gazdasági hatás: a díjemelésnek társadalmi, gazdasági hatásai nincsenek.
2. Költségvetési hatás: nő a díjbefizetésekből származó bevétel.
II. A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei: a környezeti és
egészségügyi hatással nem jár.
III.
A
tervezett
rendelet
adminisztratív
az adminisztratív terhek nem nőnek.

terheket

befolyásoló

hatása:

IV. A tervezett rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei: a korlátozottan közhasználatú víziállásokért fizetendő díjbevétel
növelése. A jogalkotás elmaradásának nincsenek jogi következményei
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: a rendelkezésre állnak.

