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Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

Rendelet    X 
 

Határozat    normatív 

           egyedi 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített  többség szükséges. 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

   igen x 

   nem  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.   

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.    

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 

 

 

 



Nadap Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2015-ben fogadta el a közterület 
használatáról szóló 13/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendeletet. A rendelet meghatározza 
azokat a helyi szabályokat, amelyek a településképi, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi 
szempontok, valamint a rendezvények megtartásával kapcsolatos követelmények 
figyelembevételével meghatározzák a közterületek eredeti funkciójától eltérő használatát, 
szabályozzák a közterület használat eljárásrendjét. A Képviselő-testület előző ülésén 
megfogalmazta, hogy az önkormányzat fenntartásában és kezelésében lévő utak 
használatával, védelmével kapcsolatosan szükséges lenne a közterület használatáról szóló 
rendelet módosítása.  
 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 54. § (5) bekezdése értelmében a közterületet – az (5a) és (5b) 
bekezdésben foglaltak figyelembevételével – rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. 
A közterület rendeltetésére és használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg. 
Az Étv. 2.§ 13. pontja szerint „Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy 
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart 
nyilván”  
Az Étv. 54.§ (4) bekezdése szerint a közterület rendeltetése 

a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének, 
b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.), 
c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés, 
d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás, 
e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének, 
f) a közművek elhelyezésének, 
g) zöldfelületek kialakításának 
biztosítása. 

 
Fentiek alapján az önkormányzat tulajdonában álló helyi utak is közterületnek számítanak, 
melyek fenntartása, fejlesztése és üzemeltetése a helyi önkormányzat feladat és hatásköre.  A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 2. pontja is 
az önkormányzatok kötelező feladatai közé sorolja a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítását és fenntartását.  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján az 
önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, 
közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen. 
 
Nadap község lakosságszáma, ezzel együtt az épülő házak száma is folyamatosan emelkedik, 
ami jó hír, azonban sajnos ez együtt jár azzal a problémával, hogy az építkezések miatt a 
megnövekedett átmenő tehergépjármű forgalom az utak állapotát nagymértékben rongálja.  
A településen az építkezésekhez nagytömegű építőanyag beszállítás, és építési hulladék 
elszállítás történik, ezzel összefüggésben a nehéz gépjárművek korlátlan behajtása a meglévő 
útszerkezetek állapotában fokozatosan romlást eredményez, ami elsősorban a közúti 
közlekedés biztonságát veszélyezteti.  
 
Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten saját és pályázati forrásból igyekszik a helyi 
úthálózatot fejleszteni, az utak állagát folyamatosan fenntartani, azonban ez jelentős anyagi 
terhet jelent az önkormányzatnak.  
Amennyiben az önkormányzat a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek behajtását a 
település közterületeire behajtási engedély meglétéhez kötné, és az engedély megadásáért 



útfenntartási hozzájárulási díjat számítana fel, az ebből származó díjat az utak kátyúzására, 
javítására, szilárd burkolattal történő kiépítésére tudná fordítani. 
 

  
Rendelet-tervezet 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró  
Nadap Község Polgármesterének 

…/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelete 
a közterület használatáról szóló 13/2015. (VIII.31.)   

 önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nadap Község 
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Kormányrendeletre 
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1.§ Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
13/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő 7/A. 
alcímmel, és 13/A. és 13/B.§-sal egészül ki: 

„7/A. Behajtási engedély 

13/A. § (1) Nadap község közterületeire tilos a 7,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel 
történő behajtás, kivéve behajtási engedéllyel.  

(2) A behajtási engedély kiadásával kapcsolatosan a helyi közút tulajdonosa és kezelője 
nevében átruházott hatáskörben a polgármester jár el. 

(3) a) A behajtási engedély iránti kérelmet írásban, e rendelet 1. mellékletében található 
nyomtatvány kitöltésével, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával kell benyújtani 
Nadap Község Önkormányzati Hivatalához vagy a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz. 

b) A behajtási engedély iránti kérelem benyújtható 
ba) egy adott gépjárműre, vagy  
bb) egy adott építkezésre  
vonatkozóan. 

(4) a) Egy adott járműre vonatkozó behajtási engedély kiadása iránti kérelmet a gépjármű 
tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be, vagy annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a 
súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.  

b) Az építkezésre vonatkozó behajtási engedély kiadása iránti kérelmet az építési vagy bontási 
tevékenység helyszínére történő szállítás esetén a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa, 
illetve jogszerű használója nyújthatja be. 



(5) A behajtási engedély egy adott gépjárműre vagy egy adott építkezés helyszínére adható ki. 
Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani kérelmet, úgy 
minden járműre külön engedélyt kell kiadni. 

(6) A behajtási engedély érvényessége  
a) egy adott gépjármű esetén minimum 1 nap, maximum 1 év,  
b) egy adott építkezés esetén az építéssel vagy bontással érintett ingatlanon történő építési 
vagy bontási tevékenység időtartama, maximum 1 év. 

 (7) Amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei maradéktalanul teljesülnek, a 
polgármester a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül adja meg. 

(8) A behajtási engedély tartalmazza: 
a) a jármű pontos megjelölését forgalmi rendszámmal vagy más, azonosításra alkalmas 
módon, 
b) kérelmező nevét, lakcímét illetve székhelyét, telephelyét, 
c) a behajtási engedély érvényességi idejét, 
d) a súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását, amelyre az engedély érvényes, és 
e) az engedély kiadásának célját. 
 
13/B.§ (1) A behajtási engedélyért a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
útfenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie. A behajtási engedély kiadásának feltétele a 
kiszabott útfenntartási hozzájárulás megfizetésének igazolása 

(2) A fizetendő útfenntartási hozzájárulás mértéke 

a) egy adott gépjármű esetén 10.000.-Ft/nap/rendszám, 
b) egy adott építkezés esetén 100.000.-Ft/év/ építkezés helyrajzi száma. 

 
(3) Az útfenntartási hozzájárulás díját Nadap Község Önkormányzat 
a) házipénztárába készpénzben, vagy  
b) 11736082-15364524-00000000 számlaszámú költségvetési számlájára készpénz átutalási 
megbízáson vagy átutalással  
kell megfizetni.” 

2.§ A Rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki. 

3.§ (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
Köteles Zoltán                     Szabóné Ánosi Ildikó  

   polgármester            jegyző 
 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
 
Nadap, 2020. november 
        Szabóné Ánosi Ildikó 
              jegyző 



1. melléklet a ../2020.(XI.  ) önkormányzati rendelethez 
 
„3. melléklet a 13/2015 (VIII.31.) önkormányzati rendelethez 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM  

1. Igénylő neve/ cég megnevezése: 
.....................................................................................................................................................   
 
2. Lakcím/székhely/telephely: 
....................................................................................................................................................... 

3. A behajtással érintett útvonal: 
..................................................................................................................................................... 

4. A megközelítendő ingatlan címe/ helyrajzi száma 

…………………………………………………………………………………………………..
5. Az engedély érvényességének kérelmezett időtartama 

…………………………………………………………………………………………………..
6. A gépjármű tulajdonosa/ üzembentartója 

………………………………………………………………………………………………….. 

7. A gépjármű forgalmi rendszáma/hatsági jelzése/azonosítja 

…………………………………………………………………………………………………... 

8. A jármű megengedett legnagyobb össztömege 

…………………………………………………………………………………………………... 

9. A behajtási engedély kiadását az alábbi indokok alapján kérem 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A kérelem benyújtásával tudomásul veszem az alábbiakat és egyúttal hozzájárulok, hogy a 
kérelmen megadott adataimat az engedélyező hatóság a kérelem elbíráláshoz legfeljebb az 
engedély érvényességének időtartama alatt kezelje. 

Tudomásul veszem, hogy a behajtási engedély kiadásának feltétele a kiszabott útfenntartási 
hozzájárulás megfizetésének igazolása. 

Nadap, ………………………………………… 

…………………………… 

aláírás” 



Előzetes hatásvizsgálat 
a rendelet-tervezetéhez 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró  
Nadap Község Polgármesterének 

…/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelete 
a közterület használatáról szóló 13/2015. (VIII.31.)   

 önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Társadalmi hatása: 
Az utak burkolatának megóvása társadalmi érdek, a rendeleti szabályozással magasabb 
védelmet biztosítunk ebben a tekintetben. Az utak védelme az önkormányzatnak hosszabb 
távon megtakarítást eredményezhet, az úthasználóknak többletterhet. 
 
Gazdasági, költségvetési hatása:  
Többlet anyagi forrást fordíthat az önkormányzat útjavításra, fenntartásra. Az önkormányzat 
bevételei növekedhetnek. 
 
Környezeti, egészségügyi következményei: 
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
A rendelet-tervezet elfogadása esetén a jelenlegi adminisztratív terhek minimális mértékben 
emelkednek.. 
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendeletmódosítás a helyi utak védelme miatt szükséges. A rendeletalkotás nem kötelező.  
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogalkalmazáshoz szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
 

 

Indokolás 

a rendelet-tervezetéhez 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró  
Nadap Község Polgármesterének 

…/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelete 
a közterület használatáról szóló 13/2015. (VIII.31.)   

 önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Általános indokolás 
 
Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten saját és pályázati forrásból igyekszik a helyi 
úthálózatot fejleszteni, az utak állagát folyamatosan fenntartani, azonban ez jelentős anyagi 
terhet jelent az önkormányzatnak.  
Amennyiben az önkormányzat a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek behajtását a 
település közterületeire behajtási engedély meglétéhez kötné, és az engedély megadásáért 



útfenntartási hozzájárulási díjat számítana fel, az ebből származó díjat az utak kátyúzására, 
javítására, szilárd burkolattal történő kiépítésére tudná fordítani. 

 
Részletes indokolás 

 
1.§ -hoz 
A behajtási engedély benyújtásának feltételeit, időtartamát eljárási szabályait tartalmazza. 

Az útfenntartási hozzájárulás díjfizetésének szabályait, mértékét tartalmazza. 

2.§-hoz 

A rendelet mellékletekkel történő kiegészítését tartalmazza: 1. Behajtási engedély kérelem. 

3.§-hoz  

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéséket tartalmaz. 
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