
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

Képviselő-testületének

31/2011. (IX.20.)  önkormányzati rendelete

az Önkormányzat közigazgatási területén hirdető berendezések, hirdetések 
és reklámok elhelyezésének rendjéről szóló 30/2009. (IX.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló  59/1995. (X.20.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1.§. Az  Önkormányzat  közigazgatási  területén  hirdető  berendezések,  hirdetések  és 
reklámok  elhelyezésének  rendjéről  szóló  30/2009.  (IX.22.)  önkormányzati  rendelet  (a 
továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Hirdető-berendezés és hirdetmény közterületen történő elhelyezéséhez a tulajdonos 
önkormányzat  hozzájárulása,  illetve  a  hozzájárulást  igazoló  határozat  megléte  (a 
továbbiakban  együtt:  közterület-használati  hozzájárulás)  szükséges.  A  közterület 
használatáért díjat kell fizetni, melyet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével 
kapcsolatos  eljárásról  szóló  28/2003.  (VII.01.)  önkormányzati  rendelet  (továbbiakban: 
Közterület-rendelet)  1.  melléklete  tartalmaz.  Hirdető-berendezés  és  hirdetmény 
kihelyezéséhez közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel határozott időre, 
vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséig adható.”

2. §. Hatályát veszti a rendelet 9. § (5) bekezdése, valamint 10. § (2) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

Budapest, 2011. szeptember 15.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. Ughy Attila s.k.
címzetes főjegyző polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A  Rendelet  módosítását  az  elmúlt  időszak  gyakorlati  tapasztalatai,  valamint  a  belső 
törvényességi ellenőrzés keretében javasolt jogalkalmazások harmonizálása és egyszerűsítése 
tett indokolttá. 
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Részletes indokolás

1.§ -hoz: A közterület-használati hozzájárulások kiadása a közterület-használat rendjével és 
engedélyezésével  kapcsolatos  eljárásról  szóló  28/2003.  (VII.  01.)  önkormányzati  rendelet 
előírásaival  megegyező módon történik,  így a közterület-foglalásra vonatkozó hozzájárulás 
kiadásának eljárási gyakorlata egységessé válik. 

2. § -hoz: a hatályát vesztő jogszabályhelyekről rendelkezik.
3.§-hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban 

meg  kell  határozni  a  hatálybalépésének  napját,  amely  a  jogszabály  kihirdetését  követő 
valamely  nap lehet,  valamint  a  12.  §  (1)-(2)  bekezdése  szerint  a  módosító  rendelkezés  a 
hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást 
követő napon hatályát veszti.
.
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