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a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V. 2.) önkormányzati
rendelet módosítása

Előterjesztő:  Császár László polgármester

Előkészítette: Városüzemeltetési Csoport
   Bakos Gáborné csoportvezető 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
   Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság  

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény - a járás kialakításáról, valamint 
egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 12. § 
(3) bekezdése szerint - 2013.01.01. napjával kiegészül a 46. §-al, melyben többek
között a közút nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán a közút kezelőjeként ez 
eddigiektől eltérően a jegyző személye helyett a helyi önkormányzati képviselő-
testületét határozza meg.

Az 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés bb) pontja és a 46. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében a közút kezelője a képviselő-testület, ezért a napi munka elősegítése 
végett ezen hatáskört az eddig a hatáskört gyakorló jegyzőre célszerű átruházni. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 5-én tartott 
Képviselő-testületi ülésén döntött a Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról, melyben a Képviselő-testület átruházott hatásköreit kiegészítette a 28. 
ponttal, a közútkezelői hozzájárulások megadásával. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról 
szóló 10/2012. (V. 2) önkormányzati rendeletének a közút nem közlekedési célú
igénybevételéről rendelkező 28. §-ának egy új (1a) bekezdéssel történő 
kiegészítésével a közút kezelői hatáskör továbbra is a jegyző hatáskörében maradhat. 

Az alábbiakban kerülnek felsorolásra az 1988. évi I. törvényben szerepeltetett azon
ügymenetek, melyeknél javaslom a Rendeletben a közút kezelői hatáskört a jegyzőre 
átruházni:
- 3. § (2) bekezdésében: tájékoztatási kötelezettség a közlekedés biztonságát,

zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről, 
- 7. § (3) bekezdésében: közúti rongálás észlelése esetén az észlelő tájékoztatást 

küld a közút kezelőjének, 



- 12. § (5) bekezdésében: hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyezett 
reklám célú tárgy vagy berendezés eltávolítása,

- 14. § (1) bekezdés a) pontjában: a közúton folyó munka, annak állagának védelme,
a közúti forgalom biztonsága érdekében a közút lezárása vagy forgalmának
korlátozása,

- 15. § (1) bekezdésében: egyes meghatározott járművek közlekedéséhez 
közútkezelői hozzájárulás kiadása, 

- 29. § (9) bekezdésében: közforgalom elől elzárt magánút esetén a 
forgalomszabályozás és forgalomba helyezési kérelem benyújtása,

- 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában: utak építésének, forgalomba helyezésének
és megszüntetések engedélyezési ügyében a közút kezelője ügyfélnek minősül, 

- 33. § (2) bekezdésében: az út használatáért díjszedésre, valamint a díjfizetés
ellenőrzésére jogosult  

- 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében: közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén
a közút kezelői hozzájárulások kiadása, 

- 37. § (2) és (3) bekezdésében: közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek 
betartatása,

- 41. §-ban: ingatlanok járműforgalommal történő megközelítését biztosító 
útcsatlakozások tulajdonosának az útcsatlakozás létesítésére, fenntartására,
elbontására vonatkozó jogszabályi előírások betartatása, 

- 42. § (3) bekezdésében: közút melletti vízelvezető létesítménybe történő 
bebocsátás engedélyeztetése,

- 42/A. § (1) és (2) bekezdésében: egyes építmények építési engedélyezési ügyében
a közút kezelői hozzájárulások kiadása, és a  

- 43. § (1) bekezdésében: egyes esetekben közút melletti ingatlanon közúti jelzés,
mozgatható hóvédmű elhelyezése, fenntartása. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a közterület használatáról szóló
10/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletének
módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet
elfogadja és azt ……/2013. (…..) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2013. április 18.

Császár László
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
/2013. ( .) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló
10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A a közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet 28. §-a a
következő (1a) rendelkezéssel egészül ki: 

 „(1a) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott 
közútkezelői hatásköröket a jegyző gyakorolja.” 

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő 
napon hatályát veszti.

Tapolca, 2013. április 26.

 Császár László   Ughy Jenőné   
 polgármester jegyző 



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

(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”.

A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
módosítása indokolja.
A szabályozás elmaradásnak jogszabályon alapuló következménye nincs.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


