2. Napirendi pont

EL

TERJESZTÉS

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
2017. április 20. napjára összehívott ülésére

El terjesztés címe és tárgya:
Felcsút község közigazgatási területén lévő helyi közutakon
a közlekedés korlátozásáról szóló rendelet elfogadása

A tárgykört rendez jogszabály:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
- A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet

El terjeszt :
Mészáros L rinc polgármester
Az el terjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyz

Tisztelt Képvisel -testület!
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a közúti közlekedésben
mindenkinek joga van részt venni; a közutat és a közforgalom elől el nem zárt magánutat közlekedés
céljából gyalogosként vagy - meghatározott feltételek teljesítése esetén - járművezetőként bárki
igénybe veheti. Jogszabály gyalogosok és járművek közlekedését egyes közutakon korlátozhatja
vagy kizárhatja.
Mivel a helyi közútjainkon több, ismeretlen időpontban és indokkal kihelyezett forgalomkorlátozó
tábla van, továbbá a fenti rendelkezések alapján a közlekedés korlátozásának feltétele, hogy arról
csak jogszabályban lehet rendelkezni, ezért szükséges most a Képviselő-testületnek, mint a helyi
közutak kezelőjének önkormányzati rendeletben szabályozni – a fennálló helyzetet rögzítve - a
forgalom korlátozását.
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják meg és a rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjenek.
Felcsút, 2017. április 6.
Mészáros L rinc
Polgármester

Rendelet-tervezet:
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének
…/2017.(..) önkormányzati rendelete
Felcsút község közigazgatási területén lév helyi közutakon
a közlekedés korlátozásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Felcsút község közigazgatási területén a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14.
§ (l) bekezdés d), l) és a 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelzőtáblával védett utakra
terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Rendelet 49. és 50. §-a szerinti megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést használó járművekre, valamint az élet- és vagyonbiztonság védelme
érdekében behajtó gépjárművekre.
(3) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendelet:

a) 14. § (l) bekezdésének d) pontja szerinti „Sebességkorlátozás” jelzőtáblát helyez el az 1.
mellékletben meghatározott helyi közutakon,
b) 14. § (l) bekezdésének l) pontja szerinti „Súlykorlátozás” jelzőtáblát helyez el a 2.
mellékletben meghatározott helyi közutakon és a
c) 15. § (l) bekezdésének b) pontja szerinti „Várakozni tilos” jelzőtáblát helyez el a 3.
mellékletben meghatározott helyi közutakon.
2. A behajtás feltételei
2. § (1) A 2. mellékletben meghatározott (a továbbiakban: korlátozással terhelt) helyi
közutakon a korlátozásban előírt össztömeget meghaladó gépjárművek behajtásához a
közútkezelő hozzájárulása szükséges. A közútkezelői hozzájárulást a helyi közút kezelője
nevében a polgármester adja ki, amennyiben kérelmező megfizeti a 4. § (1) bekezdés a) vagy
b) pontjában meghatározott behajtási díjat.
(2) A polgármester a közútkezelői hozzájárulásban előírja azokat a feltételeket, amelyek a
gépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút és tartozékainak védelmét.
(3) A polgármester a közútkezelői hozzájárulás kiadását elutasítja, ha a korlátozással
terhelt útra 12 tonna össztömeget elérő vagy azt meghaladó össztömegű gépjárműre kérnek
engedélyt, és a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy 12
tonna vagy azt meghaladó össztömegű gépjármű azon közlekedjék.
(4) A polgármester a közútkezelői hozzájárulást visszavonja, ha az engedélyes a
hozzájárulásban foglalt kikötéseket megsérti.
3. A közútkezel i hozzájárulás és annak díjai
3. § (1) Az e rendeletben meghatározott közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelmet
írásban a polgármesterhez kell benyújtani a 4. melléklet szerinti nyomtatványon.
(2) A polgármester a kérelmet megvizsgálja és amennyiben az a rendelet előírásainak
megfelel, a díj befizetését követően a hozzájárulást 8 napon belül kiadja.
(3) A hozzájárulás a kérelemben szereplő névre, időtartamra és gépjárműre vagy
lakóegységre szól a 4. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint.
(4) A hozzájárulás nem ruházható át, a gépjármű vagy a lakóegység tulajdonjogának
megváltozása esetén az engedélyt ismételten, a díjazás megfizetése mellett újra kell
kérelmezni.
(5) A június 30-át követő időszakra vonatkozó kérelmek esetén a megállapított díj az éves díj
50 %-a.
(6) A Képviselő-testület a közútkezelői hozzájárulásból befolyó díjakat útfenntartásra,
közútfejlesztésre és a közúthoz tartozó csapadékvíz-elvezetés megoldására használja fel.
(7) A díjak (6) bekezdés szerinti felhasználásáról a polgármester a költségvetés
végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelettervezet beterjesztésével egyidejűleg számol
be a Képviselő-testületnek.
4. § (1) A kérelmezőnek a közút kezelője részére a korlátozással terhelt helyi közutakra történő
behajtás érdekében az alábbi díjat kell fizetnie:
a) 5.000 Ft + ÁFA/nap/lakóegység vagy
b) 50.000 Ft + ÁFA/naptári év/gépjármű.
(2) A korlátozással terhelt önkormányzati kezelésben lévő helyi közutakra engedély nélkül
behajtó személyeknek az engedély nélkül való behajtás miatt a jogszabály szerint fizetendő
bírság összege mellett az e rendelet szerinti díj összegét is meg kell fizetniük.

(4) Nem kell díjat fizetni a közszolgáltatást biztosító gépjárművek behajtása esetén.

4. Záró rendelkezések
5. § E rendelet 2017. ............... napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően
benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.
Mészáros L rinc

Dr. Sisa András
jegyz

polgármester

Záradék:
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Felcsúti
Székhelyének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Kelt: Felcsút, 2017. ......................
Dr. Sisa András
jegyző

1. melléklet a ..../2017. (.......) önkormányzati rendelethez
Sebességkorlátozással védett helyi közutak
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendelet 14. § (l) bekezdésének d) pontja
szerinti „Sebességkorlátozás” jelzőtáblát helyez el az alábbi helyi közutakon:
1. 30 km/h-s sebességkorlátozás a Kossuth utca 68. és a Fő utcai csatlakozás közötti szakaszán
2. 30 km/h-s sebességkorlátozás a Vasút utca 1. és a Petőfi utca 9 szám közötti szakaszán
3. 30 km/h-s sebességkorlátozás a Kolozsvári utca 18. és a Váli víz közötti szakaszán
2. melléklet a ..../2017. (.......) önkormányzati rendelethez
Súlykorlátozással védett helyi közutak
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendelet 14. § (l) bekezdésének l) pontja
szerinti „Súlykorlátozás” jelzőtáblát helyez el az alábbi helyi közutakon:
1. a súlykorlátozás mértéke 20 t a Kossuth utca 68. és a Fő utcai csatlakozás közötti részén
3. melléklet a ..../2017. (.......) önkormányzati rendelethez
„Várakozni tilos” táblával korlátozott helyi közutak
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendelet 15. § (l) bekezdésének b) pontja
szerinti „Megállni tilos” jelzőtáblát helyez el az alábbi helyi közutakon:

1. a Puskás utca Akadémiával szemközti oldalán a Fő utca és a Rákóczi utca közötti
szakaszán
4.melléklet a ..../2017. (.......) önkormányzati rendelethez
BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM
I. Kérelmez adatai:
Magánszemély esetén:
Név: .................................................................................................................................
Lakcím: ...........................................................................................................................
Nem magánszemély esetében:
Név: .................................................................................................................................
Székhely: .........................................................................................................................
Telephely: ........................................................................................................................
Képviselő neve, címe: ......................................................................................................
Adószám: .........................................................................................................................
II. Gépjármű adatok:
1.

Típusa:
Forgalmi rendszáma:
Kategória:

2. Típusa:
Forgalmi rendszáma:
Kategória:

3. Típusa:
Forgalmi rendszáma:
Kategória:

4. Típusa:
Forgalmi rendszáma:
Kategória:

5. Típusa:
Forgalmi rendszáma:
Kategória:

6. Típusa:
Forgalmi rendszáma:
Kategória:

III. Szállítással kapcsolatos adatok:
1. Úti cél: ...........................................................................................................................
Útvonal: .........................................................................................................................
Szállítandó anyag: .........................................................................................................
A jármű tömege: ....................................... Rakomány tömege: ..................................
2. Úti cél: ...........................................................................................................................
Útvonal: .........................................................................................................................
Szállítandó anyag: .........................................................................................................

A jármű tömege: ....................................... Rakomány tömege: ..................................
3. Úti cél: ...........................................................................................................................
Útvonal: .........................................................................................................................
Szállítandó anyag: .........................................................................................................
A jármű tömege: ....................................... Rakomány tömege: ..................................
IV. KÉRELEM
Alulírott, ………………………….……….. kérem Felcsút község Polgármesterét, hogy a fenti úti
cél(ok) megközelítése érdekében behajtási hozzájárulást szíveskedjenek adni
a) ……………..………………… napjára
vagy
b) …………………………… tól – ……………………….-ig terjedő 1 éves időtartamra.
Dátum: …………………………
………………………..……………..
kérelmező aláírása

EL ZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján
Rendelet-tervezet címe:
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017.(I…..) önkormányzati rendelete
Felcsút község közigazgatási területén lévő helyi közutakon a közlekedés korlátozásáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelent s hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotása számottevő társadalmi nem jár, a tervezetben
foglalt szabályozás megalkotásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a képviselő-testület.
Gazdasági hatása az lehet, hogy nő a helyi közutak karbantartására fordítandó forrás mértéke.
Költségvetési hatás: költségvetési hatása csekély lesz várhatóan az esetek kis száma miatt.
Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és egészségügyi
következményekkel nem jár.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel csekély
mértékben jár.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A feladatra vonatkozóan a rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi
felügyeleti eljárást vonhat maga után.
Egyéb hatás: további hatás nem várható.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak.
I N D O K O L Á S
(a 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
Felcsút község közigazgatási területén lév helyi közutakon
a közlekedés korlátozásáról szóló
..../2017. (I......) önkormányzati rendeletéhez
A Fejér Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy forgalomkorlátozást a Képviselő-testület csak
rendeletben rendelhet el. A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve került sor az új jogszabály
megalkotására.
Az 1.§-hoz
A rendelet területi, személyi és tárgyi hatályát határozza meg.
A 2.§-hoz
A 2. mellékletben meghatározott (a továbbiakban: korlátozással terhelt) helyi közutakra történő
behajtás módját határozza meg.
A 3.-4.§-okhoz
A közútkezelői hozzájárulás kiadásának eljárási szabályait és a behajtásért fizetendő díj mértékét
rögzíti.
Az 5.§-hoz
A rendelet hatályba lépésének és alkalmazásának szabályait határozza meg.

Felcsút, 2017. április 12.
Dr. Sisa András
jegyz

