Melléklet
(a 83/2020. sz. előterjesztéshez)

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. ( . ) önkormányzati rendelete
a közútkezelői feladatok ellátásáról és hatásköreinek átruházásáról
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Szada Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonában, kezelésében lévő, Szada nagyközség közigazgatási területén
elhelyezkedő az ingatlan-nyilvántartásban ilyen művelési ágban nyilvántartott
közterületekre, közutakra, ezek műtárgyaira és tartozékaira.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik az (1) bekezdésben meghatározott
területet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 36. § (1)
bekezdésében meghatározott nem közlekedési célra igénybe veszik.
2. §
Jelen rendelet alkalmazásában:
1. közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, burkolt és burkolatlan
utcák, utak, parkolók, kerékpárutak, járdák, terek, továbbá parkok, ligetek, sétányok,
általában mindazok a területek, amelyek a közhasználat célját szolgálják és a lakosság
rendelkezésére állnak,
2. közút: az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő a járművek és gyalogosok
közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, e
célra létesített vagy kijelölt közterület (helyi közúthálózatba tartozó gépjármű közlekedést
szolgáló közutak, parkok, kerékpárutak, gyalogutak és járdák).
3. §
A közterület, közút és ezek műtárgyai, tartozékai nem közlekedési célú igénybevételére a
Kkt., a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet (a továbbiakban:
KHVM rendelet), valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet rendelkezései az irányadóak.
4. §
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kkt. 46. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
közútkezelői hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
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5. §
(1) A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás szükséges. A
közút kezelője a közút nem közlekedési célú igénybevételére irányuló kérelem elbírálása
során a KHVM rendelet 6-7/A. §-a szerint jár el.
(2) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a Szadai Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani a munkálatok tervezett megkezdése előtt legalább tizenöt nappal.
(3) A közút nem közlekedési célú szilárd útburkolat megbontásával járó igénybevételéért díjat
kell fizetni, melynek mértéke 100,- Ft/m2/nap, de minimum 5.000,- Ft/nap.
(4) A díjat az igénybevételt megelőzően, előre kell befizetni az önkormányzat költségvetési
számlájára történő átutalással vagy az önkormányzat nevére szóló befizetési csekken. A
befizetést igazoló bizonylatot vagy banki átutalási igazolást a kezelői hozzájárulással
együtt az igénybevétel ideje alatt az igénybevétel helyszínén kell tartani, hogy esetleges
ellenőrzés esetén megtekinthető legyen. A díj megfizetéséig a közutat érintő munkavégzés
vagy egyéb nem közlekedési célú igénybevétel nem kezdhető meg.
(5) Rendkívüli igénybevétel miatt végzett bontást a Szadai Polgármesteri Hivatalba
huszonnégy órán belül be kell jelenteni. A bejelentéshez mellékelni kell helyszínrajzot és
közölni kell az ideiglenes és a végleges helyreállítás várható időpontját. A hibaelhárítási
munkálatok végzése előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről a közmű fenntartója
köteles gondoskodni.
(6) Közútkezelői hozzájárulás nélkül végzett munka esetén - az (5) bekezdésben foglaltak
kivételével - a közút nem közlekedési célú igénybevételének utólagos tudomásul vétele
mellett a (3) bekezdésben foglalt díj 150%-át kell megfizetni.
(7) A hozzájárulásban meghatározott időtartam, annak lejárta előtt kérelemre
meghosszabbítható.
(8) Mentesül a hozzájárulás megfizetése alól:
a) az önkormányzati fenntartású intézmények, az Önkormányzat vagy annak gazdasági
társasága beruházásában, illetve megbízásából végzett beruházások esetén;
b) magánerős beruházás esetén, ha az olyan feladat elvégzésére irányul, amely
jogszabályban meghatározott kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladatot
érint;
c) az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján végzett munka esetén.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
7. §
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet I. melléklet a következő f)
ponttal egészül ki:
„e) a közútkezelői feladatok ellátásáról és hatásköreinek átruházásáról szóló önkormányzati
rendelet”.
Szada, 2020. ………………..
Pintér Lajos
polgármester

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző
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Indokolás
Az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak és közterületek alapvetően a közösség érdekeit
szolgálják, azonos feltételek szerint bárki által igénybe vehetők. Ezek az építmények tehát a
település életében, működésében fontos szerepet játszanak, másrészt értékes vagyontárgyak,
így azok nem közlekedési célú igénybevételének (felbontásának, felújításának, átépítésének,
helyreállításának) és használatának rendjét jogszabályban kell megállapítani.
Az Önkormányzat feladata, hogy az ezen területeket használók és a használatot ellenőrzők,
valamint a használati eljárások lefolytatásában közreműködő személyek számára egyértelmű
szabályokat állapítson meg.
A rendelet szabályozza a közutak és a közutakhoz tartozó járdák bontásának és
helyreállításának szabályait, ezáltal biztosítja a község közlekedési területei állapotának
megőrzését, valamint a lakosságot zavaró szabálytalan burkolatbontások számának és káros
hatásának a csökkentését. A szabályok rögzítésével megelőzhetők a közlekedési problémákat
okozó burkolatkárosodások.
A rendeletben a nem közlekedési célú igénybevétel (felbontás, felújításának, átépítés,
helyreállítás) és a használat rendjének meghatározása, a kérelem benyújtása, a fizetendő díj
mértékének megállapítása, illetve a hatáskör átruházása történik meg.
A rendelet módosítja az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletet is a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök tekintetében.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
Rendelet-tervezet címe:
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közútkezelői feladatok ellátásáról
és hatásköreinek átruházásáról szóló .../2020. ( . ) önkormányzati rendelete
Várható társadalmi hatások: a jogszabályi rendelkezés alapján az önkormányzati tulajdont
érintő beavatkozások teljesítésének esetleges elmaradása esetén, a helyreállítási munkák
fedezetéül szolgálhat a befizetett díj, az önkormányzati tulajdon védelmének lehetősége e
szabály érvényesítésével is fokozódik.
Gazdasági, költségvetési hatás: költségvetési bevétel növekedést realizálhat.
Környezeti, egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának
környezeti következményei nem kimutathatók.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatása van, mivel az adminisztratív feladatok tekintetében,
a teljesítésének nyomon követését, utógondozást illetően jelenthet többletet.
Egyéb hatás: nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a közút nem közlekedési célú használatára
felmerülő igények meghatározott keretek és feltételek alapján történő elbírálása érdekében
alkotja meg az Önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörben.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyei: adott
- szervezeti: adott
- tárgyi: adott
- pénzügyi: adott

