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Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Balatonakarattya, 2019. szeptember 10.
Polgár Beatrix
jegyző

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

Tárgy: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.
(XII.10.) KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA.

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

Az önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése és 2. mellékletében 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.

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.
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BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
………./2019. (………...) önkormányzati rendelete
a közterület-használat engedélyezéséről szóló 8/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, valamint
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat
engedélyezéséről szóló 8/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24.
§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A behajtási engedély kiadásának ügyintézése díjköteles, melynek mértékét a jelen rendelet
2. melléklete rögzíti.”
2. §
A Rendelet 2. melléklete az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzati tulajdonú közutakra a behajtási engedélyek kiadásának ügyintézési díja:


egy napi díj rendszámonként 3,5 t felett: 5.000 Ft”

3. §
E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Polgár Beatrix
jegyző

Kihirdetve:
A Rendelet kihirdetve: 2019. …………….
Polgár Beatrix
jegyző

