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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

                  Telefon: (28)- 507-133 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2019. május 29-ei ülésére 
 
Tárgy: A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I.24.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  

 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület a 2013. január 23. napján tartott ülésén megalkotta a helyi közútra 
történő behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I.24.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: Rendelet), amely több alkalommal módosításra került.  
 
A gyakorlati tapasztalatokra figyelemmel szükséges a Rendelet felülvizsgálata, mivel a 
behajtási díj megfizetése alól mentességet élvezők köre nincs kellően pontosan meghatározva. 
  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§- a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit. 
 

„17.§ (2) 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.” 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Pontosított, a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelő helyi szabályozás. 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincsenek.  
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IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A jogalkotás elmaradása esetén a Rendelet szövege nem kellően pontosan határozná meg a 
behajtási díj megfizetése alól mentességet élvezők körét. 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi 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 …/… (…) önkormányzati rendeletet. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2019. május 16.  
   Solymosi Sándor  
       polgármester 

Kistarcsa Város Önkormányzata 
…/2019. (… …) önkormányzati rendelete 

a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény 3. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, valamint a Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában 
és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 
A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére a közúti 
személyszállítást, a katasztrófa-elhárítást, -megelőzést és segítségnyújtást, műszaki és 
baleseti mentést végző, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltatást, háztartási 
szennyvíz begyűjtési, szállítási közszolgáltatást végző, az út- vagy közműépítést, ill. az 
út vagy közmű fenntartását, javítását, tisztítását, a településüzemeltetést végző 
szervezet által üzemben tartott járműre.” 

2. § 
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(1) Kistarcsa közigazgatási területén a jelzőtáblával elrendelt, korlátozott forgalmú 
közútra, övezetbe történő behajtáshoz – abban az esetben is, amennyiben a behajtási 
díj megfizetése alóli részben, vagy egészben történő mentesülés feltételei 
megállapíthatóak – szükséges az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről szóló magasabb szintű jogszabályban meghatározottak szerinti 
közútkezelői hozzájárulás (továbbiakban: Hozzájárulás).” 

3. § 
(1) A Rendelet 3/A§. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„(3) A behajtási díjat Kistarcsa Város Önkormányzata, mint a közút kezelője részére a 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Házipénztárában, vagy a Polgármesteri Hivatalban 
beszerezhető csekken, vagy elektronikus úton kell megfizetni, azzal, hogy elektronikus 
ügyintézésre kötelezett személy csak elektronikus úton jogosult a behajtási díjat 
megfizetni.” 

(2) A Rendelet 3/A. § -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
„(8) A behajtási díj megfizetése alól mentesül az a 3,5 tonnát meghaladó megengedett 
legnagyobb össztömegű tehergépjármű, amely Kistarcsa Város Önkormányzata, vagy 
költségvetési szervei részére végzett tevékenység érdekében jár el.” 

4. § 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző 
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I N D O K O L Á S 
 

Általános indokolás 
 
Indokolt Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közútra történő 
behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet) felülvizsgálni, mivel a behajtási díj megfizetése alól mentességet élvezők köre 
nincs kellően pontosan meghatározva. 
 

Részletes indokolás 
 
Az 1. §-hoz: 
A Kistarcsa Város Önkormányzata, vagy költségvetési szervei számára tevékenységet végzők 
járműveire is kiterjesztésre került a Rendelet hatálya. 
 
A 2. §-hoz: 
Egyértelműsítésre került, hogy a behajtási díj megfizetése alól mentességet élvezők is 
kötelesek a behajtást engedélyező közútkezelői hozzájárulást kérelmezni.  
 
A 3. §-hoz: 
A behajtási díj megfizetésének módjára vonatkozó szabályozás került pontosításra, illetve a 
behajtási díj megfizetése alóli mentesség került meghatározásra a Kistarcsa Város 
Önkormányzata, vagy költségvetési szervei számára tevékenységet végzők járműveire 
vonatkozóan. 
 
A 4. §-hoz: 
A Rendelet hatályba léptető rendelkezései kerültek meghatározásra.  
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