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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati közútkezelői 
feladatok ellátásáról és a képviselő-testület hatásköreinek a polgármesterre és a jegyzőre 
történő átruházásáról szóló ________/2016.(____) önkormányzati rendeletet a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18.§-a alapján az 
alábbiak szerint indokolom: 

Általános indokolás 
 
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 
2012. évi XCIII. törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek faladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvényben és a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben foglalt egyes közlekedési ágazati rendelkezések 
végrehajtásában. Ezen megszüntetett hatásköröket a települési önkormányzat képviselő-
testületéhez telepítette. 
 
A hatósági engedélyezési eljárásokhoz szükséges közútkezelői hozzájárulások kiadásának 
határidejét a jogszabályok 8, 15 és 30 napban jelölik meg. Képviselő-testületi hatáskörbe 
tartoznak olyan feladatok is, amelyek azonnali beavatkozás elrendelését igénylik. 
 
A közúti közlekedésről·szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 2013. január 1-től 
hatályos 46.§-a alapján a közutak kezelőjén a helyi közutak tekintetében a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét kell érteni. 
 
A hatásköri változások miatt a képviselő-testület hatásköre az alábbiakra terjed ki: 
 

a.) a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más 
létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú 
elfoglalásához közútkezelői hozzájárulás kiadása - Kkt. 36.§ (1) bekezdés; 
b.) útcsatlakozás (kapubehajtó, telekbejáró) létesítéséhez közútkezelői hozzájárulás kiadása 
- Kkt. 39.§ (1) bekezdés; 
c.) út területén, az alatta vagy felette elhelyezett építmény, meglévő útcsatlakozás 
felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére történő felszólítás a közlekedés 
biztonsága érdekében - Kkt. 41.§ (2) bekezdés; 
d.) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren belül építmény elhelyezéséhez, 
bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, 
valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez 
vagy kivágásához közútkezelői hozzájárulás kiadása - Kkt. 42/A.§ (1) bekezdés; 
e.) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb 
szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 
valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és 
közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a 
közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy 
kivágásához közútkezelői hozzájárulás kiadása - Kkt. 42/A.§ (2) bekezdés; 
f.) a közút, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét 
meghatározó jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére 
fordított költségek nyilvántartása - Kkt. 34.§ (3) bekezdés; 
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g.) a közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a közúton folyó 
munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási 
körülmények miatt - Kkt. 14.§ (1) bekezdés a) pontja; 
h.) a közút megrongálódásának kijavítása és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető 
helyzet elhárítása. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig a forgalomban részt vevők 
figyelmeztetése a veszélyre, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozás elrendelése, 
illetőleg a közút lezárása - Kkt. 34.§ (4) bekezdés; 
i.) a közlekedés résztvevőinek tájékoztatása a közlekedés biztonságát és zavartalanságát 
jelentősen befolyásoló körülményekről - Kkt. 3.§ (2) bekezdés 
j.) a közút biztonságos közlekedésre való alkalmas állapotáról történő gondoskodás a helyi 
közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendeletben előírtak 
szerint - Kkt. 34.§ (1) bekezdés; 
k.) a közút forgalmi rendjének kialakítása és felülvizsgálata - Kkt. 34.§ (2) bekezdés; 
l.) a közút tisztán tartása, hó eltakarítása, síkosságmentesítése - Kkt. 34.§ (5) bekezdés; 
m.) útellenőri szolgálat működtetése, az útellenőri szolgálat működési feltételeinek 
meghatározása - Kkt. 45.§ (1) bekezdés. 

 
Fenti feladatok ellátásáról a jogszabályváltozást megelőzően a jegyző gondoskodott. 
 
Javaslom, hogy ezen feladatokat az előterjesztés mellékletét képző rendelet-tervezetben 
foglaltaknak megfelelően a g)-m) pontok tekintetében a polgármester, az a)-c) és az f) pontok 
tekintetében a jegyző lássa el. 
 
A közúti közlekedésről·szóló 1988. évi I. törvény 42/A.§ (1) és (2) paragrafusok szerinti 
hatáskörök [d) és e) pontok] továbbra is a képviselő-testület hatáskörében maradnak. 
 
 
A hatáskör átruházására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 41.§(4) bekezdése ad lehetőséget. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 
A rendelet hatálya és a közútkezelői hatáskörök gyakorlásával érintett terület meghatározása: 
Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, Pásztó város közigazgatási 
területén elhelyezkedő közterületek, közutak és tartozékaik. 
 

2.§-hoz 
 
A közterület, közút, valamint Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 
közutak kezelőjének és üzemeltetőjének meghatározása a rendelet alkalmazása 
szempontjából. 
 

3.§-hoz 
 
Az átruházott hatáskörök címzettjeinek meghatározása. 
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4.§-hoz 
 
A polgármesterre átruházott hatáskörök törvényi hivatkozással történő meghatározása. 
 
 

5.§-hoz 
 
A jegyzőre átruházott hatáskörök törvényi hivatkozással történő meghatározása. 
 

6.§-hoz 
 

A rendelet hatálybalépéséről intézkedik.
 
 
 
Pásztó, 2016. május 23.       
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TETÜLETÉNEK 
…....../2016. (….......) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és a képviselő-testület 
hatásköreinek a polgármesterre és a jegyzőre történő átruházásáról 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontjában foglalt feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő 
közterületekre, közutakra és tartozékaikra. 
 

2.§ 
 

Értelmező rendelkezések 
 
(1) A rendelet alkalmazása szempontjábó1: 
 
a) Közterület: A közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló 

földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, burkolt és burkolatlan 
utcák, utak, parkolók, kerékpárutak, járdák, terek, továbbá parkok, ligetek, sétányok, 
általában mindazok a területek, amelyek a közhasználat célját szolgálják, és a lakosság 
rendelkezésére állnak. 

 
b) Közút: az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, a járművek és a gyalogosok 

közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, 
e célra létesített vagy kijelölt közterület (helyi közúthálózatba tartozó gépjármű 
közlekedést szolgáló közutak, parkolók, kerékpárutak, gyalogutak és járdák).  

 
c) Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak üzemeltetője a 

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.), 
mely a hatáskör címzettje rendelkezéseiben foglaltak szerint köteles eljárni. 

 
3.§ 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közutak tekintetében, a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény által meghatározott közútkezelői hatásköreit 
részben a polgármesterre és a jegyzőre ruházza át. 
 

4.§ 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által a polgármesterre átruházott 
közútkezelői feladatok:  
 

1.) a közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a közúton folyó 
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munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási 
körülmények miatt - Kkt. 14.§ (1) bekezdés a) pontja; 
2.) a közút megrongálódásának kijavítása és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető 
helyzet elhárítása. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig a forgalomban részt vevők 
figyelmeztetése a veszélyre, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozás elrendelése, 
illetőleg a közút lezárása – Kkt. 34.§ (4) bekezdés; 
3.) a közlekedés résztvevőinek tájékoztatása a közlekedés biztonságát és zavartalanságát 
jelentősen befolyásoló körülményekről - Kkt. 3.§ (2) bekezdés 
4.) a közút biztonságos közlekedésre való alkalmas állapotáról történő gondoskodás a helyi 
közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendeletben előírtak 
szerint - Kkt. 34.§ (1) bekezdés; 
5.) a közút forgalmi rendjének kialakítása és felülvizsgálata - Kkt. 34.§ (2) bekezdés; 
6.) a közút tisztán tartása, hó eltakarítása, síkosságmentesítése - Kkt. 34.§ (5) bekezdés; 
7.) útellenőri szolgálat működtetése, az útellenőri szolgálat működési feltételeinek 
meghatározása - Kkt. 45.§ (1) bekezdés. 

 
5.§ 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által a jegyzőre átruházott közútkezelői 
feladatok:  
 

1.) a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más 
létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú 
elfoglalásához közútkezelői hozzájárulás kiadása - Kkt. 36.§ (1) bekezdés; 
2.) útcsatlakozás (kapubehajtó, telekbejáró) létesítéséhez közútkezelői hozzájárulás kiadása 
- Kkt. 39.§ (1) bekezdés; 
3.) út területén, az alatta vagy felette elhelyezett építmény, meglévő útcsatlakozás 
felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére történő felszólítás a közlekedés 
biztonsága érdekében - Kkt. 41.§ (2) bekezdés; 
4.) a közút, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét 
meghatározó jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére 
fordított költségek nyilvántartása - Kkt. 34.§ (3) bekezdés; 

 
6.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
Pásztó, 2016. május  
 
 
 
 
    Dömsödi Gábor                                                                    Dr. Gajdics Gábor  
       polgármester            jegyző                        
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HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes 
vizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges. 
 
1. Társadalmi hatások: 
 
A hatáskörök átruházásáról szóló rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági 
hatása nincs. 
 
2. Környezeti következmények: 
 
A hatáskörök átruházásáról szóló rendelet megalkotásának közvetlen környezeti 
következménye nincs. 
 
3. Egészségi következmények: 
 
A hatáskörök átruházásáról szóló rendelet megalkotásának közvetlen egészségi 
következménye nincs. 
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 
A hatáskörök átruházásáról szóló rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve 
nincs számottevő hatása. 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: 
 
Jelen rendelet elfogadásának elmaradásának esetén a helyi közutak vonatkozásában a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi törvény által meghatározott közútkezelői feladatok hatáskörei a 
képviselő-testületnél maradnak, így azok gyakorlása során a feladatok ügyintézési határideje 
megnőne, az azonnali, gyors intézkedést igénylő ügyek is elhúzódnának. 
 
A közútkezelői hatáskörök polgármesterre és jegyzőre történő átruházásával a feladatok 
ellátása során szükséges döntések gyorsabbá válnak, az esetlegesen fellépő azonnali 
intézkedést igénylő problémák operatívan kezelhetők. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
 
 
Pásztó, 2016. május 23.      
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 


	Pásztó  Város  Polgármestere

