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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak forgalmi rendjének meghatározása 

önkormányzati feladat. A legkritikusabb pont jelenleg településünkön a Kisfaludy sétány és az 

ahhoz vezető utak forgalma, illetve a sétány zöld területeinek szabálytalan elfoglalása. 

Mindenképp korlátozni kell a behajtást a sétány területére. 

 

INDOKOLÁS 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a közúti közlekedéssel összefüggő 

önkormányzati feladatok között említi a közúthálózat fejlesztését, fenntartását, üzemeltetését. 

A közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete kell, hogy gondoskodjon. A közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy 

a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas. A közút megrongálódását a közút kezelője köteles 

kijavítani és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. Ezen feladatok 

megvalósításának része az utak forgalmának korlátozása is, melyhez eszközként a közútkezelő 

rendelkezésére áll a közút forgalmi rendjének meghatározása. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A rendeletalkotás 

a) társadalmi-gazdasági (költségvetési) hatása: A javaslat érinti azokat a személyeket, akik a 

Kisfaludy sétányra eddig engedély nélkül behajthattak.  A behajtási engedély megadásáért 

fizetendő díj az önkormányzat bevételét képezi. 

b) környezeti, egészségi következményei: A javaslat elfogadása feltehetően csökkenteni fogja 

a járművek közlekedését az önkormányzat kezelésében lévő érintett utakon. Ez által csökken a 

gépjárművek káros anyag kibocsátása, a zajkibocsájtás, az utak igénybevétele, a szálló por 

koncentrációja és a zöld területek igénybe vétele. 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A behajtási engedély kiadása többlet feladattal 

jár, az adminisztratív terheket növeli. 

d) a rendelet megalkotásának szükségessége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény teszi lehetővé 

az önkormányzati utak vonatkozásában forgalom rendeleti úton történő szabályozását. Az 

önkormányzat kezelésében lévő utak állagának megőrzése és a zöldterületek védelme 

érdekében indokolt a rendelet megalkotása. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:    

- személyi: rendelkezésre áll, 

- szervezeti: rendelkezésre áll, 

- tárgyi: rendelkezésre áll, 

- pénzügyi: nincs. 

 

Kérem az alábbi rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását. 
 

 

Matolcsy Gyöngyi 

polgármester 

 

 

 

 



 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…………/2019.(……….) önkormányzati rendelete 

a forgalmi rend bevezetéséről 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.§ (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

A Balatonakarattya Község Önkormányzata a Balatonakarattya, Kisfaludy sétányon és annak 

környezetében a természetközeli fenntarthatóság, a természeti értékek védelme, továbbá az 

omlásveszélyes „Magaspart” védelme érdekében forgalomkorlátozási rendelkezéseket vezet 

be. A forgalomkorlátozás bevezetésével egyidejűleg a védett övezet környezetében parkolásra 

alkalmas területek kijelölésére kerül sor. 

 

2.§ 

Balatonakarattya Község Önkormányzata a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott 

övezet területén korlátozott behajtási övezetet hoz létre. A korlátozott behajtási övezethez 

tartozó utcák felsorolását, illetve határait az 1. melléklet rögzíti. Jelen rendelet 2. melléklete a 

forgalomtechnikai helyszínrajz. 

 

3.§ 

(1) A korlátozott behajtási övezetbe járművel kizárólag 

- a.) ingatlantulajdonos behajtási engedéllyel, 

- b.) ingatlantulajdonosok vendégei behajtási engedéllyel, 

       - c.) szolgáltatói behajtási engedéllyel, 

       - d.) ideiglenes behajtási engedéllyel 

        - e.) önkormányzati behajtási engedéllyel 

(a továbbiakban: Engedély) szabad behajtani. A korlátozott behajtási övezetbe behajtás 

csak kerékpárral engedélyezett.  

A behajtási engedély jogosultja köteles a behajtás célját képező ingatlant úgy 

megközelíteni, hogy a védett övezetben a lehető legrövidebb távolságot kelljen 

megtennie, azaz köteles a behajtás célját képező ingatlanhoz legközelebb eső utcán 

keresztül megközelíteni a védett övezetet. 

 

(2)     A korlátozott behajtási övezet területére Engedély adható ki, amely a korlátozott behajtási 

övezet területén lévő lakóingatlan megközelítésére szolgál. Az Engedély kiadása iránti 

kérelem a Polgármester hatásköre. Az engedélyre vonatkozó kérelmet írásban a 

polgármesterhez kell benyújtani. 

A korlátozott behajtási övezetbe történő behajtáshoz Engedély nem szükséges az alábbi 

járművek részére: 

- megkülönböztető fény és hangjelző készülékkel rendelkező, és annak jogszerű 

használatára jogosult gépjármű, 



- az igazolvánnyal rendelkező és mozgássérültet szállító gépjármű, 

- Balatonakarattya Község Önkormányzatának járművei és a polgárőrség járművei, 

- Balatonakarattya Község területén belül dolgozó háziorvos, gyermekorvos, a háziorvos, 

gyermekorvos mellett dolgozó ápolónő, védőnő, illetve szociális gondozó járművei a 

munka végzése idejére, 

- a közüzemi szolgáltatók és közszolgáltatók gépjárművei a munkavégzés időtartamára, 

- a postai és egyéb csomagok szállításával üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaságok 

gépjárművei a kézbesítés időtartamára.  

 

(3) A korlátozott behajtási övezetbe Engedély 3,5 tonnát meghaladó gépjármű esetén nem 

adható ki, kivéve az Ideiglenes behajtási engedélyt. 

 

4. § 

(1) Ingatlantulajdonosi behajtási engedélyt kell kiadni annak az ingatlan tulajdonosnak a 

kérelmére, akinek ingatlantulajdona a korlátozott behajtási övezet területén található, 

illetve annak a lakosnak a kérelmére, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye a 

korlátozott behajtási övezet területén van és rendelkezik nem közterületen lévő, saját 

vagy bérelt parkolóhellyel. Ingatlantulajdonosi behajtási engedély kizárólag az adott 

ingatlan megközelítésére és elhagyására szolgál. 

 

 (2) Ingatlantulajdonosi behajtási engedéllyel kizárólag az ingatlan területén, amennyiben az 

nem lehetséges, kizárólag az ingatlan és az úttest közötti közterületen, az ingatlannak a 

Kisfaludy sétányra merőleges kerítéseinek meghosszabbított vonala által határolt 

területen lehet parkolni. 

 

(3) Ingatlantulajdonosi behajtási engedély ingatlanonként legfeljebb 2 db kérelmezhető. Az 

ingatlantulajdonosi behajtási engedély 2 naptári évre érvényes. Az ingatlantulajdonosi 

behajtási engedélyt jól láthatóan a gépjármű szélvédőjére kell helyezni. Amennyiben az 

ingatlantulajdonosi behajtási engedély kihelyezve nincs, úgy az adott gépjárművet 

vezető személy, illetve az azt leparkoló személy birsággal sújtható. 

 

5. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonosok vendégei behajtási engedély kiadására abból a célból kerül sor, 

hogy az ingatlantulajdonosi behajtási engedélyre jogosult személy vendégei az ingatlant 

meg tudják közelíteni. Ingatlanonként legfeljebb 2 db ingatlantulajdonosok vendégei 

behajtási engedély igényelhető.  

  

(2) Az ingatlantulajdonosok vendégei behajtási engedély kizárólag abban az esetben jogosít 

behajtásra, amennyiben az ingatlantulajdonosok vendégei behajtási engedélyt használó 

személy ingatlantulajdonosi behajtási engedéllyel rendelkező személy ingatlanán belül 



tud parkolni, amennyiben az ingatlanon belüli parkolás nem megoldható, úgy kizárólag 

a 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint lehet parkolni. 

(3) Az ingatlantulajdonosok vendégei behajtási engedély 2 naptári évre szól, és kizárólag 

a gépjármű szélvédőjénél jól láthatóan elhelyezve érvényes. A behajtásra az 

ingatlantulajdonosok vendégei behajtási engedély birtokosa jogosult.  

 

6. § 

 

(1) Szolgáltatói behajtási engedélyt az igényelhet, aki a korlátozott behajtási övezet 

területén végez szolgáltatást. Az Engedély jogosultja kizárólag az általa végzett 

szolgáltatás elvégzésének céljából és időtartamában hajthat be a korlátozott behajtási 

övezetbe. 

  

(2) A szolgáltatói behajtási engedéllyel munkanapokon 10.00-16.00 óra között, vasárnap, 

szabadnapon és munkaszüneti napon kizárólag 9.00-11.00 óra között lehet a korlátozott 

behajtási övezetbe behajtani, illetve onnan kihajtani. A szolgáltatói behajtási engedély 

használója a szolgáltatással érintett ingatlan területén, amennyiben ez nem lehetséges, 

úgy kizárólag a 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint lehet parkolni. 

  

(3) A szolgáltatói behajtási engedély az adott naptári évre adható ki.   

 

7. § 

 

(1) Ideiglenes behajtási engedély adható ki ingatlan felújításnál, építésnél, az építőanyag ki- 

és beszállítása, költözés, illetve olyan esetben, amikor az ingatlantulajdonosi behajtási 

engedéllyel rendelkező személy különös méltánylást érdemlő érdeke indokolja. Az 

ideiglenes behajtási engedély kiadható alkalmi rendezvény esetén is. Az ideiglenes 

behajtási engedély legfeljebb 5 nap egybefüggő időtartamra adható ki. Az ideiglenes 

behajtási engedéllyel történő parkolás kizárólag az érintett ingatlan előtt a 4.§ (2) 

bekezdésében megjelölt helyen, vagy a Kisfaludy sétányon, a Brassó utca és a 

Köztársaság utca közötti szakaszon kialakított parkolóhelyen engedélyezett.  

  

8. § 

 

Önkormányzati behajtási engedély adható ki a védett területet érintő önkormányzati feladatok 

ellátása érdekében. 

 

9. § 

 



A behajtási engedélyre jogosultak az ingatlantulajdonosi behajtási engedélyt térítésmentesen 

igényelhetik. Az ingatlantulajdonosok vendégei behajtási engedélyt, az arra jogosultak 5000,-

Ft/db/2 év mértékű díj megfizetése mellett igényelhetik. A szolgáltatói behajtási engedély 

kiadásának díja 10.000,-Ft/év. Az ideiglenes behajtási engedély kiadásának díja 10.000,-Ft/nap.   

10. § 

 

E rendelet 2019. ……….. napján lép hatályba. 

 

 

        Matolcsy Gyöngyi      Polgár Beatrix 

           polgármester            jegyző 

 

A kihirdetés ideje: 2019. ………... 

 

 Polgár Beatrix 

                    jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a forgalmi rend  bevezetéséről szóló Balatonakarattya Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 7/2019.(VI.11.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A korlátozott behajtási övezethez tartozó utcák: 

 

1.   8172 BALATONAKARATTYA, Iskola utca 2869 HRSZ. 

2.  8172 BALATONAKARATTYA, Iskola utca 2867 HRSZ. 

3.  8172 BALATONAKARATTYA, Ady Endre utca 1/B.  
4.  8172 BALATONAKARATTYA, Ady Endre utca 1/A.  
5.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 1.  
6.  8172 BALATONAKARATTYA, Ady Endre utca 2862 HRSZ. 

7.  8172 BALATONAKARATTYA, Ady Endre utca 2-1.  
8.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 2.  
9.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 3.  
10.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy utca 13.  
11.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 5.  
12.  8172 BALATONAKARATTYA, Batsányi János utca 2852 HRSZ. 

13.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 6.  
14.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 2850 HRSZ. 

15.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 19-2. 

16.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 18/1. 

17.  8172 BALATONAKARATTYA, Köztársaság utca 2.  
18.  8172 BALATONAKARATTYA, Köztársaság utca 4.  
19.  8172 BALATONAKARATTYA, 2840/2 HRSZ.      
20.  8172 BALATONAKARATTYA, 2840/5 HRSZ.     
21.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 17/1. 

22.  8172 BALATONAKARATTYA, Köztársaság utca 1-2. 

23.  8172 BALATONAKARATTYA, 2836/2 HRSZ.      
24.  8172 BALATONAKARATTYA, Brassó utca 1-2.  
25.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 11.  
26.  8172 BALATONAKARATTYA, Brassó utca 4.  
27.  8172 BALATONAKARATTYA, Brassó utca 2-1.  
28.  8172 BALATONAKARATTYA, Brassó utca 2764 HRSZ. 

29.  8172 BALATONAKARATTYA, Örs vezér u.3.  



30.  8172 BALATONAKARATTYA, 2761 HRSZ.  
31.  8172 BALATONAKARATTYA, 2759/7 HRSZ.  
32.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 2759/8 HRSZ. 

33.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 2759/9 HRSZ. 

34.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 2759/10 HRSZ. 

35.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 2759/11 HRSZ. 

36.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 2759/12 HRSZ. 

37.  8172 BALATONAKARATTYA, Örs vezér utca 2. 2759/13 hrsz. 

38.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 1. 2759/1 hrsz. 

39.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 1. 2759/1/A. hrsz. 

40.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 2759/2 HRSZ 

41.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 2759/3 HRSZ. 

42.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 2759/4 HRSZ. 

43.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 2759/5 HRSZ. 

44.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 2759/6 HRSZ. 

45.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 2754 HRSZ. 

46.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 2755 HRSZ. 

47.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 2756 HRSZ. 

48.  8172 BALATONAKARATTYA, Hétvezér utca 2757 HRSZ. 

49.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 29.  
50.  8172 BALATONAKARATTYA ,Esze Tamás utca 2.  
51.  8172 BALATONAKARATTYA ,Esze Tamás utca 2744 HRSZ. 

52.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 27-28. 

53.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 28.  
54.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 27.  
55.  8172 BALATONAKARATTYA, Esze Tamás utca 1.  
56.  8172 BALATONAKARATTYA, 2750 HRSZ.  
57.  8172 BALATONAKARATTYA, Esze Tamás utca 2751 HRSZ. 

58.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 19-1. 

59.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 20-2. 

60.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 22.  
61.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 32.  
62.  8172 BALATONAKARATTYA, Posta köz 4.  
63.  8172 BALATONAKARATTYA, Posta köz 2.  
64.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 34.  
65.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 2700/1 HRSZ. 

66.  8172 BALATONAKARATTYA, Késmárk utca 4-1.  



67.  8172 BALATONAKARATTYA, Késmárk utca 4-2.  
68.  8172 BALATONAKARATTYA, Késmárk utca 5.  
69.  8172 BALATONAKARATTYA, Késmárk utca 1-2.  
70.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 26.  
71.  8172 BALATONAKARATTYA, Késmárk utca 1.  
72.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 37.  
73.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 25.  
74.  8172 BALATONAKARATTYA, Kisfaludy sétány 29.  
75.  8172 BALATONAKARATTYA, Thököly utca 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. melléklet a forgalmi rend  bevezetéséről szóló Balatonakarattya Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 7/2019.(VI.11.) önkormányzati rendeletéhez 
 



 


