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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Pilisborosjenö Község tulajdonában lévö közúthálózat terhelése igenjelentös, elsösorban a 3. 5t
össztömeget meghaladó súlyú gépjárművek által. Mindez az amúgy is leromlott és nem ilyen
mértékű igénybevételre tervezett közúthálózat további elhasználódását, megrongálódását
eredményezi.

A Pest Megyei Kormányhivatal 2021-2022. években folyamatosan megsemmisítette a megyei
települési önkonnányzatok - így Pilisborosjenő Község - azon rendeleteit, amelyek a
területükre történő behajtást korlátokhoz és díjfizetéshez kötötték. A rendeletek
megsemmisítésének jogalapjául azt hozták fel, hogy csak kifejezett törvényi felhatalmazás
alapján szedhetnének díjat az önkormányzatok.

Magyarország Kúriája, a Konnányhivatal döntéseit sorra helyben hagyta. Pilisborosjenö
Község a Konnányhivatal döntése ellen ugyancsak a Kúriához fordult, az eljárás jelenleg is
folyamatban van. Csekély az esély arra, hogy a Kúria számunkra kedvező döntést fog hozni.

Jogászaink az előzöekben arra a következtésre jutottak, hogy új polgári jogi alapokra helyezik
a közúthálózatunk károsodását, fokozott elhasználódását jelentő gépjármű használat miatt
káraink részbeni megtérítésének szabályait, amelyet a rendelet tervezete tartalmaz.

A rendelet megalkotására felhatalmazó jogszabály a Polgári Törvénykönyv alábbiakban

idézett rendelkezése:

"6:564. § [A kártalanítás]

Hajogszabály ajogszerűen okozott kárért kártalanítási kötelezettséget ír elő, a kártalanítás

módjára és mértékére a kártérítésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkaünazni."

A fentiek mentén ismertetettek figyelembevételével, valamint a csatolt mellékletekben
foglaltak szerint kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az
abban foglaltakat elfogadni szíveskedjen!

Pilisborosjenö, 2022. május 09.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Indokolás

2. számú melléklet: Hatásvizsgálat
3. számú melléklet: Rendelettervezet
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1. sz. melléklet

Indokolás

a helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező
igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról

.... .,2022. (V. ) önkormányzati rendelethez

Altalános indokolás

A rendeletalkotás oka, Pilisborosjenő útíiálózat elégséges minőségének megőrzése, hogy az
amúgy is leromlott és nem ilyen mértékű igénybevételre tervezett közúthálózat további
elhasználódását megelözze, valamint a helyreállítás költségeit részben biztosítsa.

Részletes indokolás

l.§

Azt határozza meg, hogy kikre terjed ki a rendelet.

2.§

Meghatározza, hogy a közlekedés rendje szerint meghatározott súlykorlátozástól eltérő, azt
meghaladó tehergépjárművek tengelytáv utakra gyakorolt terhelését építkezés, felújítás,
valamint túlméretes áruszállítás jogszerü igénybevétele miatt, a köztulajdon megóvása
érdekébenjogszerű károkozásnak tekintjük.

3.§

A menteségek körét határozza meg, és azon jogalanyokra mutat rá, akik az úthálózatot
ténylegesen közlekedés céljából veszik igénybe, így mentesülnek a rendelet szerinti
kártalanítási megállapodás megkötése alól.

4-6.§

A rendelet végrehajtására, vonatkozóan rögzít szabályozást, valamint a záró rendelkezések
címén a rendelet hatályba lépésének napjáról, valamint egyéb rendeletek hatályon kívül
helyezéséről rendelkezik.



HATÁSVIZSGÁLATI LAP
2. sz. melléklet

a helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező
igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról

.. .,2022. (V. ) önkormányzati rendelethez

1. Társadaüni hatások

A rendeletnek különösebb társadalmi hatása nincs tekintve, hogy egy már kialakult rend
szerintiek megtartását célozza.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása között említhetnénk a Község
vagyonelemeinek értéken történő megtartását. Jelen rendelet a fokozott igénybevétel szerinti
elhasználódás helyreállítási költségeit igyekszik részben biztosítani.

3. Környezeti hatások

A rendelet végrehajtásának nincs releváns kömyezeti hatása. Megemlíthetö azonban azon
kömyezetvédelmi szempont, hogy a megalkotandó rendelet az indokolatlan rezgések elleni
védekezést és a nehéz gépjárművek károsanyag kibocsájtását a nehéz gépjárművek
igénybetételének korlátozásával törekszik biztosítani.

4. Egészségügyi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtása biztosítja a Község lakosainak egészséges és kömyezeti
terhelésektől mentesebb életet, valamint egyfajta fedezeti hátteret a kömyezeti terhelés
következtében fellépő károk mérséklésében.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak alapján a Hivatal adminiszfrációs terhei lényegileg nem változnak,
illetve a rendelet végrehajtásával járó munkaterhek a Hivatal számára ismertek, arra felkészült.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, követelménye
az önkormányzat szempontjából nincs.



DÖNTÉSI JAVASLAT

Pilisborosjenö Község Önkonnányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a

helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező

igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról szóló ....,2022. (V. .....)

önkonnányzati rendeletét a ... ,2022. számú előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt

tartalommal.

Határidő: 2022. május 18.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester és Dr. Horti Istvánjegyző





Pilisborosjenő Község Önkormányzatának

..... /..... (...... ) rendelete

a helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező

igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

évi CLXXXDC. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja szerint meghatározott helyi

önkomiányzati feladatkörében eljárva a településüzemeltetés biztosítása érdekében a helyi

közutak fenntartása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti

jogkörében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

6:564 § -a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva, az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak és

műtárgyak állagának megóvása, fenntartás és a helyi közutakon a biztonságos közlekedés

biztosítása érdekében, az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§

(1) A rendelet területi hatálya Pilisborosjenő Község (a továbbiakban: Község)

közigazgatási területén lévő, a Község tulajdonában és kezelésében lévö helyi

közutakra (a továbbiakban: közúthálózat) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közúthálózatot igénybe vevö 2. § (3)

bekezdése szerinti össztömeget meghaladó tehergépjánnűvek tulajdonosaira,

üzemeltetöire, használóira, (a továbbiakban együtt: használó) azonban nem terjed ki a

fegyveres erök és testületek, a katasztrófavédelem, a mentök, a kommunális és közmű

szolgáltatókjárműveire, közfeladataik teljesítése során.



2.§

(1) Pilisborosjenő Község Onkonnányzata (továbbiakban: Onkonnányzat) hatáskörében

eljárva, illetékességi területén a vagyonbiztonság fenntartása érdekében megállapítja

és folyamatosan felülvizsgálja a közlekedés rendjét.

(2) Az Önkonnányzat közlekedés rendje szerint meghatározott súlykorlátozástól eltérö,

azt meghaladó tehergépjárművek megengedett legnagyobb össztömegének utakra

gyakorolt terhelését építkezés, felújítás, valamint túlméretes ámszállítás jogszerű

igénybevétele miatt, a közhilajdon megóvása érdekében jogszerű károkozásnak

tekinti.

(3) A Község területén a 3. 5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó

tehergépjárművek a közúthálózat fokozott elhasználódását, állagromlását és

károsodását eredményező egyben jogszerű használata miatt, a közúfhálózat

használóját kártalanítási kötelezettség terheli a Ptk. 6:564. §-a alapján.

(4) A közúthálózatot igénybe venni szándékozó Használóval az Onkormányzat -

amennyiben a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tengelyterheléssel

fokozott elhasználódást és állagromlást valósít meg a Használó, de nem okoz

balesetveszélyes és végleges rongálódást a közlekedési infrastruktúrában -

Kártalanítási Megállapodást köt a Ptk. 6:71. §-a (szerződéskötési kötelezettség)

alapján. A Kártalanítási Megállapodás megkötése és a megállapodásban rögzített

kártalanítási összeg megfizetése a Használó részéröl a közúthálózat igénybevételének

elöfeltétele. A megállapodás szerinti befizetést igazoló bizonylat a Kártalanítási

Megállapodás mellékletét képezi.

(5) A Kártalanítási Megállapodásban rögzítésre kerül a Használó gépjárművének

össztömege, a súlykorlátozástól eltérő, azt meghaladó gépjárművek megengedett

legnagyobb össztömegének utakra gyakorolt tonnánkénti terhelése, a közút közlekedés

rendjétöl eltérő használatának időpontja, valamint a fizetendő kártalanítási összeg,

amelynek mértékétjelen rendelet mellékletét képezö 1. számú táblázata tartalmazza.

3.§.



Jelen rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti megállapodás megkötésének kötelezettsége

alól mentesülnek azok a vállalkozások, vállalkozók és civil szervezetek, amelyeknek

cégnyilvántartásba, vagy egyéb nyilvántartásba bejegyzett székhelye, telephelye,

fióktelqie a Községben található. Továbbá, mindazok a 3,5 tonna megengedett

legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű tulajdonosok, akiknek a közúti

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 14/A. § (6) bekezdése alapján Pilisborosjenö

Község Önkormányzatának Jegyzője a tárolásra való alkalmasságról hatósági

bizonyítvány állít ki.

4.§

(1) A Kártalanítási Megállapodások alapján befolyt összegeket a közúthálózat

állagmegóvására, javítására és felújítására kell felhasználni.

(2) A Kártalanítási Megállapodásokról és az azok alapján befolyt összegekről a Község

Onkonnányzatának Polgármesteri Hivatala elkülönített nyilvántartást vezet.

(3) A rendelet végrehajtásáról a Jegyző gondoskodik.

5.§

(1) A Kártalanítási Megállapodás megkötése ü-ánti kérelmet a rendelet 2. számú

melléklete tartalmazza.

(2) A Kártalanítási Megállapodás tervezetét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

5.§

(1) Ajelenrendelet 2022. . ......... ... napján lép hatályba.



(2) Jelen rendelet hatályba lépésével a korábban kiadott közúthálózat használatára

vonatkozó engedélyek azok lejártáig érvényesek, de legkésőbb 2022. július 15. napjáig.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésének időpontjában a korábbiakban elfogadott és érvényben

lévő helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló 13/2017 (IV. 28.) önk.

rendelet hatályát veszti

Püisborosjenő, 2022. május 09

Tömöri Balázs

polgánnester
Dr. Horti István

jegyző

Záradék:

A fenti rendelet 2022. május . ..-án küiirdetve.

dr. Horti Istvánjegyzö



1. számú melléklet

A helyi közutak közlekedés rendjétől eltérő, súlykorlátozást meghaladó gépjárművek
megengedett legnagyobb össztömeg szerinti tengelyterhelésért fiizetendő kártalanítási

bruttó összeg

Súly

3,5t- 7,49t
7,5t- 14,49t
14,5t-24, 49t
24,5t-32t
32t felett

adott napon egyszeri

3000, - Ft
5000, - Ft
7000,- Ft
18.000,- Ft
25.000,- Ft

1 hetes

10.000, - Ft
20.000,- Ft
30.000,- Ft
50.000,- Ft
70.000, - Ft

építkezés céljából 1
évre

399.500, - Ft



2. számú melléklete

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának
a helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező

igénybe vétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról szóló ...../..... (......)
rendeletéhez

Pilisborosjenö Község Onkormányzata
részére

Tisztelt Onkonnányzat!

Alulírott, ezennel kezdeményezem Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a helyi
közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező igénybe vétele
miatti kártalanítási kötelezettség elöírásáról szóló ...../..... (...... ) rendelete alapján, a rendelet
szerinti Kártalamtási Megállapodás megkötését.

A Kártalanítási Megállapodás megkötéséhez szükséges adatok:

Név/cégnév:.
székhely/lakcím:.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:.

a gépjármű forgalmi rendszáma:.
össztömege:................................................... (forgalmi engedély alapján)

A közútíiálózat forgalmi rendje szerint megállapított tengelytáv terhelést meghaladó
gépjárművel

építkezés, felújítás, túlméretes áruszállítás, (a megfelelő aláhúzandó)
egyszeri, egy hetes, illetve éves alkalommal (a megfelelő aláhúzandó)

megközelíteni kívánt cím:

A közút közlekedés rendjétől eltérő használatának idöpontja:

A fentiek alapján kérem, hogy a Kártalanítási Megállapodást megkötni szíveskedjenek.

Pilisborosjenö, 2022.

aláírás



3. számú melléklet

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának
a helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező

igénybe vétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról szóló ...../..... (......)
rendeletéhez

Kártalanítási Megállapodás

Amely létrejött,
Pilisborosjenő Község Önkormányzata
székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
képviseli: Tömöri Balázs polgármester
a továbbiakban: Onkormányzat
es

Név/cégnév:,
székhely/lakcím:.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:..............................
a továbbiakban: Használó

-együttesen említve: Felek- között, az alábbi feltételekkel:
1.
Pilisborosjenö Község Önkormányzatának a helyi közutak fokozott elhasználódását,
állagromlását és károsodását eredményezö igénybe vétele miatti kártalanítási kötelezettség
elöírásáról szóló ...../..... (...... ) rendelete alapján Felek egymással, az alábbi Kártalanítási
Megállapodást kötik:

2.
A közúthálózatot használó gépjármű adatai:.......... ......... ... (forgalmi engedély alapján)
a gépjánnű forgalmi rendszáma:,
össztömege:...................................................... (forgalmi engedély alapján)
A közúthálózat forgalmi rendje szerint megállapított tengelyterhelést meghaladó gépjárművel
megközelíteni kívánt cím:
A közút közlekedés rendjétől eltérő használatának
idöpontja:,

3.
Ajogszerü károkozásért megfizetett kártalanítási összeg:

.Ft.

4.
A 3. pont alatti kártalanítási összeg megfizetését igazoló bizonylat a jelen megállapodás
mellékletét képezi.



A jelen megállapodás határozott időtartamra jön létre a Felek között, a 2. pont szerinti
időtartamra.

A jelen megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
elöírásait kell alkalmazni.

Pilisborosjenő, 2022.

Onkormányzat Használó


