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Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Tamai Richárd Konnánymegbízott 2021. szeptember 21-én kel a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 7.
§ a) pontja alapján tájékoztatásul megküldte a képviselő-testiilethez intézett, PE/030/01235-
1/2021. számú törvényességi felhívását. 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 Onkormányzat Képviselö-testületének
a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló 13/2017. (IV.28.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Or.) fizetési kötelezettséget megállapító előírásai megfelelnek-e a
jogszabályohiak. Az Or. 2. § (1) bekezdés szabályozása rögzíti, hogy a helyi közútra történő
behajtáshoz engedély szükséges. Az Or. 3. § (2) bekezdése értelmében a behajtási engedély
díjtételeit a 2. számú melléklet szerint kell megállapítani.

A felhívás arra hivatkozik, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a
továbbiakban: (Kktv. ) 33. § (1) bekezdés b) pontjánakbb) alpontja a települési önkormányzatot
jelöli ki a helyi közutak kezelőjének. Rendelkezik a Kktv. a közút kezelőjének feladatairól,
meghatározza a közútkezelői intézmény tartalmát. 01 an elöírást azonban a törvén nem
tartalmaz amel a hel i önkonnán zatot felhatalmazná arra ho az általa létesített közút

közlekedési célú használatáért akár annak fokozott i én bevételéért is úthasználati dí'at

álla ítsonme .

A fenitek alapján az Mötv. 134. § (1) bekezdése első mondatában foglaltak alapján felhívja a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felhívást, annak kézbesítését követö 60 napon belül tűzze
napirendjére, és azOr. 3. § (2) és (7) bekezdésének, az Or. 4. § (3) bekezdésének, valamint a 2.
számú mellékletének a díjfizetésre utaló rendelkezései hatályon kívül helyezésével a
törvénysértést szüntesse meg. Ezt a határidőt 2021. november 9-én kelt levélben 30 nappal
meghosszabbította.

Álláspontunk szerint a Kktv. 37. §-a kimondja, hogy a közút területének nem közlekedési célú
i én bevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével
- i én bevételi dí'at kell fizetni, közút nem közlekedési célú igénybevételéért az igénybevételi
díj mellett óvadékfizetési kötelezettség írható elő.

Pilisborosjenőn nem közlekedési célú használatáért, például építkezés céljával igénybe vett
helyi közutak súlykorlátozástól eltérő megterhelése, a betomnixerek, betonpumpás, nehéz
nyerges vontatók és teherautók tekintetében a közlekedés rendje szerint megengedett
korlátozásoktól eltérő terhelés esetén díjat kell fizetni, hiszen ilyenkor a helyi közút nem
közlekedés célú használatáról beszélünk, mert nem az átmenö forgalom korlátozása áll fent,
nem az adott utcába történő közlekedés rendje szerinti behajtás áll fent, hanem egy építkezés
kivitelezése és megvalósítása, vagy egyéb cél. A közútkezelöi intézmén tartalma szerint
me álla ított közlekedési célú használatért az Or. rendelkezése szerint nem kell fizetni.



A fentiek alapján megállapítható, hogy a hel i közutakra történö beha'tás korlátozásáról szóló
13/2017. IV. 28. rendelete a fent hivatkozott törvén i felhatalmazás csak az illetékessé

szerint a hel i közút kezelésének és tula'don'o ának akorlása tekintetében és a nem

közlekedés célú i én bevételéért álla ít me a dí'fízetési kötelezettsé et.

Álláspontunk ismeretében kérem, Tisztelt Képviselő-testületet a törvényességi felhívásra adott
jelen írásbeli válasz elfogadását.

Pilisborosjenő, 2021. november23.
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Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete

1) A Pest megyei Kormányhivatal PE/030/01235-1/2021. számú törvényességi felhívását
megtárgyalta és a felhívásban foglaltakkal nem ért egyet.

2) Elfogadja dr. Horti István jegyző - jelen elöterjesztés mellékleteként olvasható -
törvényességi felhívásra készített választervezet és egyben felhatalmazza annak
aláírására.

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

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester
Határidö: 2021. december 31.




