
2017. január 19. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

 

4. napirendi pont - Döntés a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról, rendeletalkotás; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2013. I. 1-től 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. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése 
alapján „A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - 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. 

Vámosszabadi Község Önkormányzata a közterületek használatáról 12/2015. (VI. 19.) számon 
alkotott rendeletet.  

Javaslom, a mellékelt rendelet tervezet szerint egészítse ki az önkormányzat a közterületek 
használatáról szóló önkormányzati rendeletét a közút nem közlekedés célú 
igénybevételével kapcsolatos szabályozással, egyidejűleg a képviselő-testület a közútkezelői 
hozzájárulások kiadásával kapcsolatos hatáskört ruházza át a polgármesterre. 
 
 
Vámosszabadi, 2017. január 12. 
 
 

Lizákné Vajda Lívia s.k. 
      polgármester 

 
 



TERVEZET! 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2017. (…..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 12/2015. 

(VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A közterületek használatáról szóló 12/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

R.) 24. §-a a következő 24/A §-sal egészül ki: 

24/A §. (1) Közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás szükséges. A 

közút kezelője a közút nem közlekedési célú igénybevételére (továbbiakban: igénybevétel) 

irányuló kérelem elbírálása során a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6-7/A. §-a szerint jár el. 

(2)  A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem a 2. melléket szerinti nyomtatványon is 

benyújtható az előírt mellékletekkel a győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi 

Kirendeltségére, 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. 

(3) A közút nem közlekedési célú igénybevételéért díjat kell fizetni, melynek mértékét a 

Képviselő-testület a 3. melléket szerint állapítja meg.  

 (4)  A díjat az igénybevételt megelőzően, előre kell befizetni az önkormányzat bankszámlájára 

történő utalással 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) A Képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján a 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) 

bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének 

a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) 

bekezdésében, a 39. § (2) bekezdésében, a 41. §-ban, a 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) 

bekezdésében, és a 43. § (1) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatáskörét a 

polgármesterre ruházza át. 

 
2. §  A jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet a R. 2. mellékleteként, a 2. melléklet a R. 3. 
mellékleteként egészül ki.  
 
  



 
Záró rendelkezések 

3.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A R. módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

 
 
 
Lizákné Vajda Lívia       Kató Mária 
Polgármester        Jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Kihirdetve: 2017. január 20.      Kató Mária 

Jegyző 
 

 

  



 

 

1. melléklet  

2. melléklet a 12/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelethez 

 
 

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM 
 

 
1. Kérelmező: 
 
Neve: 
………………………………………………………………………..…………………… 
Címe: 
…………………………………………..………………………………………………… 
Telefonszáma:  
……………………………………………………………………………………………… 
 
Adószáma/adóazonosítója: 
………….…………………………………………………………………………………… 
 
2. Az igénybevétel: 

 
Munkavégzés helye: Vámosszabadi, ……………………………………….. közterület 
………………. közterület jellege ……………………………….. házszám  
……………………… helyrajzi szám 
 
3. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az 

igénybevétel történik (a hozzájárulás jogosultja): 
 
Neve: 
………………………………………………………………………..…………………… 
Címe: 
…………………………………………..………………………………………………… 
Telefonszáma: 
……………………………………..……………………………………………………… 
Adószáma/adóazonosítója: 
………….…………………………………………………………………………………… 
 
4. Az igénybevétel tervezett ideje: 
 
20…….. év ……………. hó ………… naptól 20…….. év ……………. hó ……… napig 
 
5. Létesítmény megnevezése: 

 Vízellátás 

 Szennyvízbekötés 

 Gázellátás 

 Csatornázás 

 Elektromos kábelfektetés 



 Egyéb:…………………………………………… 
 

6. Építési munka jellege: 

 Bekötési munka 

 Fejlesztés 

 Beruházás 

 Korszerűsítés 

 Karbantartás 

 Hibaelhárítás 

 Egyéb:  
 
 

7. A kezelői hozzájárulást kérő kivitelező felelős építésvezetőjének: 
 
Neve: 
………………………………………………………………………..…………………… 
Címe: 
……………………………………………..……………………………………………… 
Telefonszáma: 
………………………………..…………………………………………………………… 

 
 
 
Kelt: …………………….., 20…… év ……………………………… hó ………… nap 
 
 
 

 
……………………………………………….. 

(cégszerű) aláírás 
 
 

Kötelezően benyújtandó mellékletek (a munkálatoknak megfelelően):  
- az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 1 példányban,  
- a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 1 példányban,  
- az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve  

 
  



2. melléklet 

3. melléklet a 12/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelethez 

A rendelet 24/A. § (3) bekezdése alapján a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő 

díj  

1. A közút nem közlekedési célú szilárd útburkolat megbontásával járó igénybevétel esetén 
fizetendő díj összege: 100,- Ft/m2/nap, de minimum 10.000,- Ft./nap 

 

 


