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             ELŐTERJESZTÉS – 5. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. november 30. 

A napirendet tárgyaló ülés: PGB, Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör: Az önkormányzat súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 

szóló 6/2019 (IV.9.) rendeletének módosítása  

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 
 

Nagymaros Város Önkormányzatának a Nagymaros város közigazgatási területén a 

súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 6/2019. (IV. 9.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) közútkezelői hozzájáruláshoz köti a súlykorlátozással érintett helyi 

közútra történő behajtását. 

 

A Rendelet 7. §-ban foglaltak szerint a behajtási engedély kiadásáért a jármű üzemben 

tartójának (tulajdonosának) az Önkormányzat javára a rendelet 3. számú mellékletében 

megállapított útfenntartási hozzájárulást kell fizetnie. 

A Pest Megyei Kormányhivatal a fenti előírások vizsgálata alapján törvényességi felhívással 

élt Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé, a Kúria Önkormányzati 

Tanácsa Köf.5.014/2012/8. számú határozatában foglaltakra hivatkozva, miszerint az 

önkormányzatnak nincs törvényi felhatalmazása úthasználati díj megállapítására, így az 

önkormányzat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 

rendelkezéseivel ellentétesen alkotta meg a vonatkozó rendeletét. 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5.014/2012/8. számú határozata 3. pontjában 

ugyanakkor megállapította azt is, hogy a törvényi keretek között az önkormányzat 

engedélyhez kötheti a helyi közút fenntartása és üzemeltetése körében a közút használatát. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal felhívásának eleget téve javaslom a Rendelet 7. §-ának, 

továbbá a 3. számú mellékletének hatályon kívül helyezésével a törvénysértés megszüntetését. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő határozati javaslatot, és 

rendelet módosítást. 
 

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

 

 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet 
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4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE:  

--- 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

--- 

6. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2021. (…....) számú határozata 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által 

PE/030/01173-1/2021. számon a Nagymaros város közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz 

kötött behajtás rendjéről szóló 6/2019. (IV. 9.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseivel 

kapcsolatban tett törvényességi felhívást tudomásul veszi; 

egyúttal felkéri a polgármestert, hogy erről a Kormányhivatalt tájékoztassa. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2021 (….) rendelete a 6/2019. (IV.9.) Nagymaros város közigazgatási területén a 

súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló rendelet módosításáról 

 

Nagymaros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti a Nagymaros város közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás 

rendjéről szóló 6/2019. (IV.9.) önkormányzati rendelet 7. § -a. 

 

2.§ 

 

 

Hatályát veszti a Nagymaros város közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás 

rendjéről szóló 6/2019. (IV.9.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete. 

 

3.§ 

 

 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

Nagymaros, 2021. november . 
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Heinczinger Balázs      Lindmayer Eszter 

            polgármester                         jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. december 1. 

napján kihirdetésre került. 

 

 

 

       Lindmayer Eszter jegyző 

A közzététel időtartama: 15 nap 

 

 

7. MELLÉKLET:  

A Pest Megye Kormányhivatal törvényességi felhívása 

 

Nagymaros, 2021. november 19. 

 

 

 

 

 polgármester 

előterjesztő 

jegyző 

készítő 

 

 


