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ELŐTERJESZTÉS
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 11.-ei rendkívüli testületi ülésére.

Tárgy:

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2019.(VI.11.) FORGALMI REND BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester
Előkészítette: Zsapka Beáta kirendeltség-vezető

2

Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselőtestülete által alkotott, közterület-használat engedélyezéséről szóló 8/2014. (XII.10.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata önkormányzati rendelet felülvizsgálata alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdése
a) pontjában és 134. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva.
1.

2.

3.

Az önkormányzati rendelet 9. § a behajtási engedélyek kiadásával kapcsolatos díjat
törvénysértően, felhatalmazás hiányában állapít meg.
Az önkormányzati Helyi közutakkal kapcsolatos közszolgáltatásának tartalmát a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt) határozza meg, ezért az
önkormányzati jogalkotó ezen törvényi keretek között alkothat szabályokat. A helyi tulajdonú
közutak közlekedéssel összefüggő használata nem minősül az Alaptörvény szerint “törvény
által nem szabályozott társadalmi viszonynak”, ugyanakkor az önkormányzat a törvényi
keretek között, a helyi közút fennatartása és üzemeltetése körében kötheti a közút használatát
engedélyhez.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdése
rögzíti, hogy a fizetési kötelezettséget törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján
önkormányzati rendelet írhat elő.
A Kkt. nem teszi lehetővé, hogy az önkormányzat a helyi közutak használata tekintetében
díjat állapítson meg; a díjfizetéssel kapcsolatos részletszabályok megalkotására részben a
Kormányt, részben a minisztert hatalmazza fel. Az önkormányzatnak nincs törvényi
felhatalmazása úthasználatidíj megállapítására. Ezen indoklást támasztja alá a Kúria
Önkormányzati Tanácsának Köf.5014/2012/8. számú határozata.
A rendelet 7. §-a és 8. §-a a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1)
bekezdésében rögzített jogbiztonság, normavilágosság követelményével ellentétes
szabályozást tartalmaz, mert
- nem határozza meg, mit tekint különös méltánylást érdemlő körülménynek az ideiglenes
behajtási engedély kiadása során
- nem határozza meg, mit tekint alkalmi rendezvénynek, továbbá
- nem határozza meg az önkormányzati behajtási engedély kiadásának feltételeit.
A hiányozás szabályozás szubjektív, önkényes jogalkalmazás veszélyét rejti megában.
A rendelet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban:
Jszr.) több szakaszába ütközően jogszabálysértő:
- a Jszr. 55. § (1) bekezdése alapján a bevezető részben egyszerre nem jelölhető eredeti és
származékos jogalkotói hatáskör. A tárgykörben rendeletalkotásra törvényi
felhatalmazásra kerülhet sor, ezért az Alaptörvény eredeti jogalkotó hatáskör gyakorlására
lehetőséget adó 32. cikk (2) bekezdése nem hívható fel. Nem tesz eleget a bevezető rész
maradéktalanul a Jszr. 52. § (2) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésében, 55. § (5)
bekezdésében foglalt követelményeknek sem.
- A rendelet 3. § (1) bekezdése a Jszr. 48. § (1) bekezdéésbe ütközően jelöli a pontokat, a
rendelet 3. § (2) bekezdése pedig a Jszr. 37. § (1) bekezdésével ellentétesen jelöletlen
szerkezeti egységet tartalmaz.
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a rendeletet
módosítani szíveskedjen.
Matolcsy Gyöngyi
polgármester
……/2019. (IX.11.) önkormányzati határozat tervezet
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei
Kormányhivatal VE/53/1253-1/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívását, és az abban foglaltak
alapján módosította rendeletét.

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2019.(……..) önkormányzati rendelete
a forgalmi rend bevezetéséről szóló 7/2019. (VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.§
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a forgalmi rend bevezetéséről
szóló 7/2019.(VI.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (3)-(4) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) 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.
(4)

A korlátozott behajtási övezetbe Engedély 3,5 tonnát meghaladó gépjármű esetén nem
adható ki, kivéve az Ideiglenes behajtási engedélyt.”
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2. §
A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiakban módosul:
„(1)

Ideiglenes behajtási engedély adható ki ingatlan felújításnál, építésnél, az építőanyag ki- és
beszállítása, költözés. Az ideiglenes behajtási engedély kiadható alkalmi rendezvény esetén
is. Alkalmi rendezvény a nem rendszeres rendezvény, többek között, de nem kizárólagosan
anyakönyvi esemény. 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. „
3. §

A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul:
„8. §
Önkormányzati behajtási engedély adható ki a védett területet érintő törvényben rögzített
kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátása érdekében.”
4. §
A rendelet 9. §-a az alábbiakban módosul:
„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 kiállítási ügyintézési térítési díj megfizetése mellett igényelhetik. A szolgáltatói
behajtási engedély 10.000,-Ft/év kiállítási ügyintézési térítési díj megfizetése mellett igényelhető.
Az ideiglenes behajtási engedély 10.000,-Ft/nap kiállítási ügyintézési térítési díj megfizetése
mellett igényelhető. „
5. §

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

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Polgár Beatrix
jegyző

A kihirdetés ideje: 2019. ……………
Polgár Beatrix
jegyző

