
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
 

12/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete 
 

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, valamint egyes, még hatályba nem lépett rendelkezéseinek a kihirdetett 

szövegtől eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről  
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 9. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a 

következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) kihirdetett, de még hatályba nem lépett 2. §-a az alábbi szöveggel lép 

hatályba: 
 

„ 2. §  (1) A R. 12. § (8) bekezdése hatályát veszti.” 
 

(2) A R. 2.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

 

„2. § (2) A R. 12. § (9) – (11) bekezdései hatályukat vesztik.” 

 

2. § 
 

A R. kihirdetett, de még hatályba nem lépett 3. § (2) bekezdése az alábbi szöveggel lép hatályba:  

 

„ (2) E rendelet 2. § (1) bekezdése 2022. január 1-jén, 2. § (2) bekezdése 2021. április 1-jén lép 

hatályba.” 

 

3. § 
 
(1) A R. 1. § (1) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.  

 

(2) A R. 1. § (2) bekezdése és a R. 2. §-a 2021. április 1-jén lép hatályba.  

 

 

Kaposvár, 2021. március 17. 
 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor  
 polgármester jegyző   
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
 

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, valamint egyes, még hatályba nem lépett rendelkezéseinek a kihirdetett 
szövegtől eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről szóló 12/2021. (III. 22.) 
önkormányzati rendelet 

Indokolása 
 

Általános indokolás 
 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki az 

ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 9. § (1)-(3) bekezdései értelmében: 
 

9. § (1) Nem hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem módosítható vagy helyezhető 

hatályon kívül.   

(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv vagy 

személy jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabályi 

rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép hatályba, vagy a kihirdetett, de még hatályba 

nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem lép hatályba. 

(3) A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának 

a (2) bekezdés szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés 

hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen azzal az időponttal, 

amikor a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályba 

lépett volna. 

 
 

A veszélyhelyzet során hozott kormányzati intézkedések nagymértékben korlátozzák a 

vendéglátóegységek üzemeltetését. Ezek a rendelkezések hátrányosan érintik a vendéglátó üzletek 

üzemeltetőit az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása esetén a csökkenő, az ezt nem vállaló 

vagy melegételt nem forgalmazó üzletek esetén a megszűnő vendégforgalom miatt. A korlátozó 

intézkedések feloldását követően is fontos a biztonságos védőtávolság folyamatos biztosítása, 

amelyet különösen az üzleten kívüli területen tud biztosítani az üzemeltető. Mindezekre tekintettel 

szükséges, hogy az önkormányzat 2021. december 31. napjáig a teraszok által elfoglalt 

közterületeket térítésmentesen biztosítsa a vendéglátóhelyek üzemeltetői részére. A térítésmentes 

közterület-használatot egy módosító rendelettel úgy biztosította az önkormányzat, hogy az 

alaprendeletben a védelmi intézkedések megszűnésével lett hatályon kívül helyezve a rendelkezés, 

vagyis a hatályon kívül helyező rendelkezés még nem lépett hatályba. Mivel a Jat. fent idézett 

rendelkezése szerint nem hatályos jogszabályi rendelkezést módosítani vagy hatályon kívül helyezni 

nem lehet, ezért a leírt célt csak úgy érhetjük el, ha a módosító rendelet kihirdetett, de még hatályba 

nem lépett rendelkezéseit a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel léptetjük hatályba. 

Ehhez szükséges az alaprendeletet korábban módosító 43/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 

módosítása, továbbá egyes, még hatályba nem lépett rendelkezéseinek a kihirdetett szövegtől eltérő 

szöveggel történő hatálybaléptetése. 
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Részletes indokolás 
 

1.-2. §-hoz 
 

A 43/2020. (XI.20.) önkormányzati rendeletet egészíti ki, valamint az egyes még hatályba nem 

lépett rendelkezéseit a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lépteti hatályba.  
 

3. §-hoz 
 

A rendelet hatályát állapítja meg.  
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet címe: A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

43/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint egyes, még hatályba nem lépett rendelkezéseinek a kihirdetett szövegtől 

eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről. 

Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  

hatás: 
Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A vendéglátó teraszok 

díjmentességével a vállalkozók 

terhei csökkenthető. 

A költségvetési  

bevételek csökkennek. 

Nincs Nem jelentős Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  
A járványügyi korlátozások miatt a vendéglátó egységek forgalma nagy mértékben visszaesik, helyben fogyasztás nem lehetséges. A vendéglátóegységek 

a vendégforgalom felé való megnyitása esetén is az egészség megőrzése érdekében ösztönözni kell a vendéglátóegységek üzemeltetőit a biztonságos  

védőtávolság megtartására, amelyet leginkább az üzleten kívüli területen lehet biztosítani.  

 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:   
A vendéglátó egységek üzemeltetőinek gazdasági helyzete romlik, veszélybe kerül a tevékenységük folyamatos fenntartása, a biztonságos védőtávolság  

biztosítása során.  

 

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre áll. 

 

 

 

Rendelkezésre áll. 

 

Rendelkezésre áll. 

 

Rendelkezésre áll. 

 

 

 


