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Tisztelt Képviselő-testület!

Dr, Tamai Richárd Főispán 2022. augusztus 04-én kelt, a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
7. § a) pontja alapján tájékoztatásul megküldte a képviselő-testülethez intézett, PE/030/0009- 
8/2022. számú törvényességi felhívását (a továbbiakban: felhívás). Egyben kérte, hogy a fenti 
jogszabályhely által előírt kötelezettségemre figyelemmel tájékoztassam a képviselő-testületet 
a törvényességi felhívás tartalmáról.

A felhívásban azt vizsgálta, hogy Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő
testületének
a helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező 
igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásról szóló 5/2022. (V.18) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A felhívás az alábbiakra hivatkozik:

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: (Kktv.) 33. § (1) 
bekezdés b) pontjának bb) alpontja a települési önkormányzatot jelöli ki a helyi közutak 
kezelőjének. Rendelkezik a Kktv. a közút kezelőjének feladatairól, meghatározza a 
közútkezelői intézmény tartalmát. Olyan előírást azonban a törvény nem tartalmaz, amely 
a helyi önkormányzatot felhatalmazná arra, hogy az általa létesített közút közlekedési 
célú használatáért, akár annak fokozott igénybevételéért is úthasználati díjat, vagy 
bármely más jogcímen fizetési kötelezettséget állapítson meg,

- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv. 29. §. (1) bekezdése 
alapján, fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályokat kizárólag törvényben, vagy 
törvény felhatalmazása alapján lehet önkormányzati rendeletben előírni.

A fentiek alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 134. § (1) bekezdése első mondatában foglaltak alapján felhívja a 
Képviselő-testületet, hogy a felhívást annak kézbesítését követő 60 napon belül tűzze 
napirendjére, és az ÖR-t. helyezze hatályon kívül.

Álláspontunk szerint a felhívás jogilag nem megalapozott, mivel alapvető jogkérdésben 
téved, a következők miatt:

Az ÖR alapvetően polgári jogi alapokon,

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényen (a továbbiakban: Ptk.),

- valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv. 29. §. (1) 
bekezdésén - amelyet a felhívás olyanként idéz, amely előfeltétele az önkormányzati 
rendelet alkotásnak - nyugszik.



A törvényi felhatalmazást az ÖR megalkotására a Ptk. adja meg és egyben a törvényi 
felhatalmazás megfelel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv. 29. 
§. (1) bekezdésében előírtaknak is.

Idézet a Ptk-ból:

”6:564. § [A kártalanítás]

Ha jogszabály a jogszerűen okozott kárért kártalanítási kötelezettséget ír elő, a 

kártalanítás módjára és mértékére a kártérítésre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.”

El nem vitatható módon:

- az önkormányzati rendelet jogszabály,

- a Polgári Törvénykönyv jogszabály, az idézett rendelkezése pedig felhatalmazást ad az 
ÖR megalkotására,

- az ÖR nem díjfizetési kötelezettséget, hanem összhangban a Ptk-val kártalanítási összeg 
megfizetését írja elő, a jogszerűen okozott kár megtérítésével.

A felhívás csak megállapítja, hogy nem lehet kártalanítási kötelezettséget megállapítani 
önkormányzati rendeletben, azonban teljes egészében adós marad azzal, hogy ezt mely 
jogszabály(ok) tiltják meg, illetve melyekkel ellentétes.

A fentieken túl megfontolandó észrevétel, hogy a kártalanítási rendelet azaz az ÖR, az 
önkéntes jogkövetést szolgálja, annak nyit teret és a kártalanítási szerződés meg nem 
kötéséhez nem rendel szankciót. Lényegében ennek a rendeletnek a hatálya nem a közlekedés 
igénybevételére téried ki, nem az úthasználatról szól, hanem a felelősen megállapított 
közlekedés rendjétől eltérő minősített egyik lehetséges esetét biztosítja a rendelet alanyai 
(építkezők, építtetők) számára. Abban az esetben, amikor a rendelet alanyai, a rendelet 
szerinti kártalanítási megállapodást megkötik, lényegében elismerik az általános kártérítés 
absztrakt esete szerinti károkozást. A Ptk. 6:531. §-a ismeri az általános kártérítés azon 
absztrakt esetét, a kártérítésnek általánosan megfogalmazott szabályát, amely kimondja, hogy 
ha a kár mértéke nem állapítható meg - és jelen esetben nehezen mondható meg a különböző 
utak minőségére tekintettel az adott igénybevétel során az útban beálló kár - a károkozásért 
felelős személy olyan összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának 
kiegyenlítésére alkalmas.

A tárgyi törvényességhez felhíváshoz szorosan nem kapcsolódóan megjegyezhetjük, hogy a 
helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló 6/2022 (VI. 15.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: behajtási rendelet) törvényi - ahogy arra fentebb Kktv. szerint kitértünk - 
felhatalmazás birtokában felelősen megállapítja a közlekedés rendjét, és az attól eltérő 
minősített eseteit a lakosság érdekében nevesíti. Az egyik minősített esete lehet a kártalanítási 
rendelet szerinti kártalanítás, amely a Kormányhivatal által törvényességi felhívás során több 



ízben is elismert - az Mötv-ből következő - önkormányzati jogos igény. Ennek szerez érvényt 
a Ptk. alapjaira helyezett rendeleti szinten történő szabályozással a kártalanítási rendelet. A 
jogszabályi hierarchia pedig nem más, mint hogy az önkormányzati rendelet nem lehet 
ellentétes magasabb szintű jogszabállyal - a teljesség igénye nélkül - mondjuk törvénnyel, 
Alkotmánnyal vagy Európai Uniós kötelezettséggel. Azonban az egy fontos jogbiztonsági 
garancia, mondjuk most úgy, hogy Alkotmányos garancia, amely az Mötv-ből is 
következtethető, hogy az önkormányzat saját hatáskörében szabadon alkot rendeletet, vagy 
hoz egyedi hatósági határozatot, és nem csak azzal kapcsolatban alkothat rendeletet, amit 
törvény vagy magasabb jogszabály kifejezetten, vagy kötelezően hatáskörébe rendel.

Végezetül, Solymár Nagyközség Önkormányzata 8/2022.(VI.16.) számú önkormányzati 
rendelete - amely később született, mint az ÖR - lényegében teljes egészében „lemásolta” az 
ÖR-t, megítélésünk szerint megerősíti, hogy jogilag helyes és megalapozott döntést hoztunk 
az ÖR megalkotásával.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és a törvényességi felhívásra 
adandó írásbeli válaszlevél tervezet elfogadására!

Pilisborosjenő, 2022. szeptember 09.

polgármester

Melléklet:
• Törvényességi felhívásra történő válaszlevél tervezet
• PMKH PE/030/0009-8/2022. számú törvényességi felhívása



HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) A Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00009-1/2022. számú törvényességi felhívását 
megtárgyalta és a felhívásban foglaltakkal nem ért egyet.

2) Elfogadja dr. Horti István jegyző - jelen előterjesztés mellékleteként olvasható - 
törvényességi felhívásra készített választervezetét.

3) Felkéri a Polgármestert, hogy Mötv. 134. § (1) bekezdés második mondatában 
meghatározott törvényi kötelezettségnek eleget téve - a törvényességi felhívásra 
készített válaszlevél megküldésével - tájékoztassa a Pest Megyei Kormányhivatalt a 
Képviselő-testület álláspontjáról.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 
Határidő: 2022. szeptember 30.




