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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 
 
 
Tárgy: a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. februári és márciusi testületi ülésén 
módosította a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) 
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), és meghatározta a 3,5 tonna megengedett 
össztömeget meghaladó tehergépkocsik, vontatók, mezőgazdasági vontatók és lassújárművek 
közlekedését korlátozó övezetbe történő behajtás díját. Az új forgalmi rend és így a behajtási 
díj megfizetésének kötelezettsége április 1-jével lépett hatályba. 

A Rendelet jelenleg hatályos formája szerint a „Korlátozott forgalmú övezet (zóna) 3,5 t” 
jelzőtábla által megjelölt övezetbe történő behajtás esetén a jelzőtáblán meghatározott 
össztömeg-korlátozást meghaladó, megkezdett tonnánként az alábbi nettó behajtási díjat kell 
fizetni: 

− 100,- Ft/nap; 
− 1.500,- Ft/hó; 
− 15.000,- Ft/év. 

Ezen díjból 50% kedvezmény illeti meg azon igénylőt, akinek a tulajdonában, vagy üzemben 
tartásában álló jármű telephelye, fióktelephelye Kistarcsán található. 

Számos megkeresés érkezett az Önkormányzathoz fuvarozóktól, vállalkozóktól, hogy a 
fentiek szerint megállapított behajtási díj jelentős anyagi terhet ró rájuk, veszélyeztetve a 
tevékenységüket Kistarcsa településen. 

Az érintettek véleményének figyelembevétele mellett azonban tekintettel kell lenni a Rendelet 
eredeti céljára, vagyis a helyi közutak védelmére is, ezért egy határon túl nem célszerű 
csökkenteni a díjakat. 
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A fentiek alapján javaslom a Rendelet módosítását úgy, hogy a megjelölt övezetbe történő 
behajtás esetén, a jelzőtáblán meghatározott össztömeg-korlátozást meghaladó, megkezdett 
tonnánként az alábbi nettó behajtási díjat fizessék az érintettek, meghagyva a Kistarcsán 
telephellyel, fióktelephellyel rendelkező vállalkozók 50 %-os kedvezményét: 

− 50,- Ft/nap; 
− 750,- Ft/hónap; 
− 7.500,- Ft/év. 

 

Példaként az alábbi táblázatban kiszámoltuk néhány – különböző megengedett legnagyobb 
össztömegű – tehergépjármű esetén a fizetendő díjakat. 

Nem kistarcsai telephelyű/fióktelephelyű vállalkozó esetén: 

Alapdíj 
[nettó] 

6 tonnás autó 
behajtási díja 

14 tonnás autó 
behajtási díja 

18 tonnás autó 
behajtási díja 

24 tonnás autó 
behajtási díja 

50,-/nap 150,- 550,- 750,- 1.050,- 

750,-/hó 2.250,- 8.250,- 11.250,- 15.750,- 

7.500,-/év 22.500,- 82.500,- 112.500,- 157.500,- 

 

Kistarcsai telephelyű/fióktelephelyű vállalkozó esetén: 

Alapdíj 
[nettó] 

6 tonnás autó 
behajtási díja 

14 tonnás autó 
behajtási díja 

18 tonnás autó 
behajtási díja 

24 tonnás autó 
behajtási díja 

50,-/nap 75,- 275,- 375,- 525,- 

750,-/hó 1.125,- 4.125,- 5.625,- 7.875,- 

7.500,-/év 11.250,- 41.250,- 56.250,- 78.750,- 

 

Egyúttal pontosításra került a közigazgatási bírsággal sújtható jogsértések köre, valamint a 
kistarcsai telephely, fióktelephely igazolásának módja is. 

Az előzmények alapján szükséges tehát a Rendelet módosítása az előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezet szerint. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint 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. 

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy 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.” 
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A fentiek alapján a Rendelet módosításához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 

aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 Pontosabb, a helyi közutak állapotának védelmében megalkotott szabályozás. 

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 A tehergépjárművek településen belüli közlekedése várhatóan célirányosabbá, 

a lakosság számára kevésbé megterhelővé válik. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 Nincs. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendelet módosítása szükséges a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek 
végzésének biztosításához. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 Rendelkezésre állnak. 
Az előzmények megtárgyalása után kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a helyi közútra 
történő behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2015. (...) önkormányzati rendeletét. 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2015. április 14. 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 


