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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. május 10-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/5528/2022. Targy: Javaslat a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló
helyi rendelet módositására

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Kúria Önkormányzati Tanácsának azonos tényállás és jogi szabályozás mellett hozott határozatai (pl.:
Köf.5.050/2021/4. ; Köf.5. 051/2021/4. ; Köf.5. 033/2021/. 3; Köf.5. 032/2021/3. ; Köf.5.047/2021/3. ; Köf.5. 055/2021/5.;
Köf.5.058/2021/5.; Köf.5.036/2021/4.) alapján megállapítható, hogy a helyi önkormányzat kezelésében álló közútra
történő behajtási korlátozás bevezetése a törvényi keretek közöttjogszerű közútkezelői intézkedés, de az engedélyezés
dijfizetés feltételéhez kötése (behajtási hozzájárulás díja) kifejezetten erre irányuló jogszabályi felhatalmazó
rendelkezés hiányában törvénysértö. A közútkezelöi feladatok ellátásának finanszírozási nehézségei sem adnak
felmentést a törvényi elöírások betartása alól. A behajtási tilalom vagy korlátozás szabályai megszegése esetére a helyi
önkormányzat rendeletben nemjogosult szankciót meghatározni ^Köf.5.050/2021/4. ). Ezért indokolt a helyi közutak
kezelésének szabályairól szóló 4/2020. (III. 11. ) önkormányzati rendelet módosítása, a törvénysértö helyi szabályozás
hatályon kívűl helyezése. A rendelet módositásának elmaradása törvényességi felűgyeleti eljárást vonhat maga után.

A Kúria Önkormányzati Tanácsának fent nevesített határozatai a bizottsági és képviselö-testületi űlésen
megtekinthetök a helyszínen.

A rendelet megalkotása minősftett többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Szilagyi Akosjegyzö

Melléldetek: - Rendelettervezet
Indokolás

Előzetes hatásvizsgálat

Dunavarsány, 2022. niájus 3.
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Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete

a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a
közúti közlekedésröl szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt. ) 48. § (5b) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a tulajdonában lévö helyi közutak kezelésének szabályairól szóló
4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

l.§

A helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2.§

Hatályát veszti a helyi közutak. kezelésének szabályairól szóló 4/2020. (III. 11.) önkomiányzati
rendelet 11-13. §-a.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő hannadik napon lép hatályba.



"7. számá melléklet
(a 4. /2020. (III. 11. ) önkormányzati rendelethez)

KEKELEM
a korlátozott forgalmú hetyí közut közlekedési celá igénybevételéhez szükséges

behajtási hozzájárulás iránt

A kérelmezö

neve:

cím e/székhelye;

A gépjármű uzembentartójának/tulajdonosának

neve:

címe/székhelye:

neve:

címe/székhelye:

neve:

címe/székhelye:

A gépjármű

forgalmi rendszáma:

megengedett legnagyobb össztömege:

járm ű-kategóriája:

forgalmi rendszáma:

megengedett legnagyobb össztömege:

járm ű-kategóriája:

forgalmi rendszáma:

megengedetí legnagyobb össztömege:

jármű-kategóriája;

A kérelem benyújtásának indoka:



a) a korlátozott forgalmú helyi közút mentén elhelyezkedő ingatlan megközelítéséhez, amelyhez,
illetve amelytől árut szállítanak és az áru szállítása másként nem oldható meg;

b) a korlátozott forgalmú helyi közút területén, illetve mentén folyó építkezéshez való
szállításhoz;

c) a korlátozott forgalmú helyi közút területén, illetve mentén folyó bontási munkálatok során
keletkezett bontási anyagok elszállításához;

d) a megengedett legnagyobb Össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági
vontató és lassú jármü telephelyének, illetve igazolható tárolóhelyének megközelííéséhez, ha
?12 a korlátozott forgalmú helyi közút mentén van és más útvonalon nem közelíthető meg;

e) a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezogazdasági
vontató és lassú jármű korlátozott forgalmú helyi közútra való behajtásához, ha ahhoz
közérdek fűződik.

(A megfeÍelo rész aláhúzandó!)

A behajtással érintett

ingatlan megnevezése:
(pontos cím, hrsz.)

útvonal meghatározása/útvonalterv:

ingatlan megnevezése:
(pontos cím, hrsz.)

útvonalmeghatározása/útvonalterv:

ingatlan megnevezése:
(poníos cím, hrsz.)

útvonal meghatározása/útvonalterv:

A behajtás tervezett idópontja:

A behajtás tervez.ett idotmtama: (X jellel jelölendö a táblázatban)

Súly

Idöszak

1 teljes napra

7, 5-12, 5 12, 5 felett-20 20 tonnafelett- 30 tonnafelettí Behajtás tervezett
tonna tonna össztömegü 30t Össztömegú össztömegü idopontja/

Össztömegíí gépjármü esetén gépjármü esetén gépjármíi esetén
gépjármu

esetén

idöszaka



4 napra

30 napra

90 napra

180 napra

360 napra

Súly

Idoswk

1 teljes napra

4 napra

30 napra

90 napra

180 napra

360 napra

7, 5-72,5
tonna

gépjarmu
eseten

12, 5felett -20 20 tonnafelett- 30 tonnafetetti
összíömegu

gépjármü esetén
tonna tonna öss'stömegü 30t össztömegü

össztömegü gépjármii esetén gépjármü esetén

Behajtás tervezett
ifíópontja/
idöszaka

Súlf

Idoszak

1 teljes napra

4 napra

30 napra

90 napra

7, 5-12,5
tonna

ossztomegu

gépjarmu
esetén

12, 5felett -20 20 tonnafelett-
tonna össztömegű 301 összlömegu
gépjármü esetén gépjármü esetén

30 tonnafelettí
össstömegü

gépjármü esetén

Behajtás tervezett
idöpontja/
idöszaka



180 napra

360 napra

Kérelmezó'jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a behajtás során az útban okozott
károliért apolgdrijog általános szabdlyai szerint lcártérilési kotelezettséggel tartoük!

Dunavarsány,

Kérelmezo

A kérelemhez csatolni kell az érintett gépjárműforgalmi engedélyének másolatát!

Figyelem! Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtam behajtási
hozzájárulás kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadásfeltételeinekfennállását mindegyik gépjárműre
vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelo igazolás esetén mindenjárműre külön engedélyt kell
kiadni. Ajárműszerelvény az engedély kiadása szempontjából egyjárműnek mmősül.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követö harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben és keletkezö
jogviszonyokrakell alkalmazni.



Végső előterjesztői indokolás

A Kúria Onkormányzati Tanácsának azonos tényállás és jogi szabályozás mellett hozott határozatai
(pl. : Köf.5.050/2021/4. ; Köf.5.051/2021/4. ; Köf.5. 033/2021/.3; Köf.5. 032/2021/3.;
Köf.5.047/2021/3. ; Köf.5.055/2021/5. ; Köf.5.058/2021/5. ; Köf.5. 036/2021/4. ) alapján
megállapítható, hogy a helyi önkormányzat kezelésében álló közútra történö behajtási korlátozás
bevezetése a törvényi keretek között jogszerű közútkezelői intézkedés, de az engedélyezés díjfizetés
feltételéhez kötése (behajtási hozzájámlás díja), kifejezetten erre irányuló, jogszabályi felhatalmazó
rendelkezés hiányában törvénysértő. A közútkezelői feladatok ellátásának fmanszírozási nehézségei
sem adnak felmentést a törvényi előírások betartása alól. A behajtási tilalom vagy korlátozás
szabályai megszegése esetére a helyi önkormányzat rendeletben nemjogosult szankciót meghatározni
(Köf.5.050/2021/4.) Ezért indokolt a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 4/2020.(III. 11.)
önkormányzati rendelet módosítása, a törvénysértő helyi szabályozás hatályon kívül helyezése. A
rendelet módosításának elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után.



ELÖZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Dunavarsány Város Onkormányzatának a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 4/2020.

(III. 11.) önkormányzati rendelete módosftásához

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell
felmémi a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek itélt hatását, a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi azdasá i költsé vetési hatásai:

Jelen rendelet megalkotásával a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik,
vontatók, mezögazdasági vontatók és lassú jármüvek számának jelentös megnövekedésének
következtében (is) megrongálódó helyi közútjaink felújítási költségeinek pénzügyi fedezetére a
továbbiakban nem állapíthatók meg - a Képviselő-testűlet döntésének fiiggvényében - a korlátozott
forgalmú helyi közutak közlekedési célú igénybevételéért fizetendő, a költségvetési elszámolási
számlára befolyó díjtételekjogalkotási felhatalmazás hiányában.

Társadalmi igény, hogy a korlátozott forgalmú helyi közutak közlekedési célú igénybevételéle és a helyi
közutak nem közlekedési célú igénybevétele szabályozottan, ellenőrzött keretek között történjen.

Körn ezeti és e észsé ü i következmén ei:

A korlátozott forgalmú helyi közutak közlekedési célú igénybevételének és a helyÍ közutak nem
közlekedési célú igénybevételének a szabályozásával ellenörizhetök és kontrollálhatók a szabályozással
érintett gépjárművek és a helyi közutat érintöen végzett munkák kömyezetre és egészségre gyakorolt
hatásai.

Adminisztratív terheket befol ásoló hatasai:

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet az eddigiekhez
képest.

A 'o szabál me alkotásának szüksé essé e a "o alkotás elmaradásának várható
következmén ei:
A Kúria Onkormányzati Tanácsának azonos tényállás és j ogi szabályozás mellett hozott határozatai (pl.:
Köf.5.050/2021/4. ; Köf.5.051/2021/4. ; Köf.5.033/2021/.3; Köf.5.032/2021/3. ; Köf.5.047/2021/3.;
Köf.5. 055/2021/5. ; Köf.5.058/2021/5. ; Köf.5. 036/2021/4. ) alapján megállapítható, hogy a helyi
önkormányzat kezelésében álló közútra történö behajtási korlátozás bevezetése a törvényi keretek között
jogszerű közútkezelöi intézkedés, de az engedélyezés díjfizetés feltételéhez kötése (behajtási
hozzájárulás díja), kifejezetten erre Írányuló, jogszabályi felhatalmazó rendelkezés hiányában
törvénysértö. A közútkezelői feladatok ellátásának finanszírozási nehézségei sem adnak felmentést a
törvényi elöírások betartása alól. A behajtási tilalom vagy korlátozás szabályai megszegése esetére a
kelyi önkormányzat rendeletben nem jogosult szankciót meghatározni ^Köf. 5. 050/2021/4. ) Ezért
indokolt a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 4/2020. (III. 11. ) önkormányzati rendelet
módosítása, a törvénysértö helyi szabályozás hatályon kívül helyezése. A rendelet módosításának
ehnaradása törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után.

A "o szabál alkalmazásához szüksé es személ " szervezeti tár i és énzü i feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyí szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre
álhiak.


