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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerint a helyi önkormányzat feladata többek között a
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása).
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 8. § (1) bekezdés a)
pontja pontosan meghatározza az állam és az önkormányzat közúti közlekedéssel összefüggő
feladatait, melyek a következők:
1. a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése,
2. a közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghatározása,
3. a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése.
A Kkt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetekben a helyi közutak tekintetében a közút
kezelőjén a helyi önkormányzat képviselő-testületét kell érteni, amely a Kkt. 36. § (1)
bekezdésében szabályozott, a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetében a
közútkezelői hozzájárulás megadásának jogosultja is egyben. A közútkezelői hozzájárulásban
a kezelő a közút nem közlekedési célú igénybevétele során a használatra vonatkozóan
feltételeket állapíthat meg, valamint a 37. § (1) bekezdés alapján díjat is szedhet.
Jogi szabályozást tartalmaznak még a következő jogszabályok is:
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.)
MT rendelet, valamint
- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet.
Fenti jogszabályi rendelkezések felhatalmazást adnak tehát az önkormányzatoknak a helyi
szintű szabályozás megteremtésére önkormányzati rendeleti formában.
Ugyanakkor a Kkt. 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezései a korábban jegyzői hatáskörbe
tartozó közútkezeléssel kapcsolatos hatásköröket - többek között a közútkezelői hozzájárulás
kiadását - a képviselő-testülethez telepítette.
A helyi közutak kezelésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök többsége jellemzően műszaki
jellegű és gyors intézkedéseket követel. A testületi hatáskörök gyakorlása megnehezíti,
lelassítja a szükséges döntések meghozatalát.
Az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a
bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör
gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. A főállású polgármester képes
biztosítani azt, hogy a tulajdonos önkormányzati érdekeket megfelelően képviselje, ugyanakkor
a gyors döntések lehetősége is adott. A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület biztosítja,
hogy átgondolt, szervezett és jogszerű módon hajtsa végre a közútkezelői feladatokat, amelynek
hatása - céljaink szerint - egy gazdaságosabb és jobb minőségű feladatellátás.

Fentiek után javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testületnek a közútkezelői hozzájárulások
kiadásával kapcsolatos hatáskörének polgármesterre történő átruházását a közút nem
közlekedés célú igénybevételével kapcsolatos rendelet elfogadásával.
Az előterjesztés melléklete: az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és
hatásköreinek átruházásáról szóló rendelet tervezet

Szada, 2020. szeptember 8.
Pintér Lajos
polgármester

