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Tárgy:  Beszámoló a közterület foglalási, a behajtási hozzájárulási és az állattartási ügyekben 
Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 
 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Fetterné Ferenczy Beatrix osztályvezető 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalja:  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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Tárgy:  Beszámoló a közterület foglalási, a behajtási hozzájárulási és az állattartási ügyekben 
Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelem és 
természetvédelemről szóló 20/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet, az állattartás rendjéről 
szóló VI. fejezet 40. és 41.§-a alapján állattartási ügyekben, valamint a közterület-használat 
rendjének szabályozásáról szóló 18/2017. (III.31.) számú rendelet alapján szabályozott 
önkormányzati hatósági ügyekben a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 
polgármester jár el. 
 
1.) A közterület foglalási engedélyekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 
Budakalász közigazgatási területén 2017-es évben 129 közterület foglalási engedélyt adtunk 
ki. A közterület foglalási engedélyezési eljárások során az Önkormányzat számlájára 869.829-
Ft. díjat fizettek be a kérelmezők.  

Közterület foglalás Darab Befizetett összeg % 

Árusítás,forgatás, 

reklám, parkolás 

7 527.561- Ft. 60.66 % 

Építőanyag tárolás, 

konténer elhelyezés 

122 342.268- Ft. 39.34 % 

 
2.) Behajtási engedélyekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 
2017-es évben 370 behajtási hozzájárulást adtunk ki építőanyag beszállításával 
kapcsolatban. A behajtási hozzájárulási eljárások során az Önkormányzat számlájára 
925.000.-Ft. eljárási díjat fizettek be a kérelmezők.  
 
3.) Állattartási ügyben az alábbi tájékoztatást adom: 
A tavalyi évben az állattartási panaszok egyike sem érintett önkormányzati hatósági 
hatáskört, emiatt a Polgármester állattartási ügyekben nem hozott döntést.  
 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő testülete állattartási, közterület foglalási, 

behajtási hozzájárulási ügyekben a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2017. évben 

hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2018. január 17. 

 

Rogán László 
polgármester 


