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A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többségszükséges
ELÖTERJESZTÉS

a Képviselő-testület2020. szeptember 24-i rendes, nyílt ülésére
Tárev: Javaslat Pilis Város Onkormányzata tulajdonát képező közutak Közútkezelési
Szabályzata kiadásáról szóló 7/2010. (VI. 02.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Tisztelt Képviselő-testület!

A közútiközlekedésrölszóló 1988. évi I. törvény(továbbiakban:Kkt.) 48. § (5b) bekezdésealapján
" (5b) Felhatalmazástkapa helyiönkormányzatképviselő-testülete-fővárosbanafővárosiközgyűlés
-, hogy hogy a közlekedésértfelelős miniszter rendeletében előirt közulak kezelési feladataival
kapcsolatban, valamint a közlekedésért felelös miniszter rendeletében előirt közutak építésével
kapcsolatban előirt minöségi követelmények ellenörzésének való megfelelés érdekében az általa
kezell közutak vonatkozásában a helyi sajálosságoknak megfelelő további szabályokat rendeletben
állapithassonmeg."
alkotta meg az Onkormányzat a Közútkezelési Szabályzatát és fogadta el 2010. évben rendeletével.
(1. melléklet)

Továbbá a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28. ) GKM rendelet
Melléklete B) pontja tartalmazza azon felhatalmazást, hogy mit és milyen módon tartalmazhat az
önkormányzati rendelet:

" B) A Szabályzat a szakmai szabályok összefoglalása, amely részletezi a kezelői feladatokat és
javaslatot tesz a kezelöi intézkedésekre, azok gyakoriságára.

A helyi önkormányzatokrólszóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a Kkt. alapján a települési
önkormányzatok a tulajdonukban levö helyi közutak, azok míitárgyai és tartozékai kezelésének
további, részletes szabályait - a helyi viszonyokat figyelembe véve - önkormányzati rendeletben
állapithatják meg. Az önkormányzati rendelet kötelezettségeket állapithat meg abban a körben is,

amelyben a Szabályzat csak javasolt intézkedéseket, illetve javasolt intézkedési gyakoriságot
tartalmaz.

A jogalkotásról szóló2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat. ) 3. §-a értelmében, hamagasabb
szintűjogszabály valamely fogalmat meghatároz, az az önkormányzati rendeletben nem ismételhetö
meg, az önkormányzati rendeleti foglalom magasabbjogszabállyal nem lehet ellentétes.
Az önkormányzati rendelet megalkotása során is fígyelemmel kell lenni ajogszabályszerkesztésröl

szóló 61/2009. (XII. 14. ) IRM rendeletben (a továbbiakban: Jszr.) foglaltakra, amely a más
jogszabályra történő hivatkozásokat (rugalmas és merev hivatkozás) részletesen szabályozza.

A fentieketkövetvejelen rendelet-tervezet nem ismételmegésnemveszátszószerintjogszabályban
rögzített előirásokat, szabályokat, kötelezettségeket. A rendelet-tervezet (2. melléklet) azonos
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felépítéssel ésszerkezettel készültajelenleghatályosrendelettel, figyelembevévea megalkotásaóta
bekövetkezett változásokra (pl. jogszabály változás), valamint az érkezettjavaslatokra.

A hatályos rendelet fiiggelékeiben felsoroltak egy részebeemelésre kerülne a rendelet szövegébe,
más rész mellékletként kerül rögzítésre. A közutak utcánkéntí nyilvántartásai pedig egyéb

nyilvántartásokban jelennek meg a jövőben, a változások követésével. Egyes nyilvántartási elemek
az ASP rendszerben, elektronikusan vannak rögzítve és kezelve.

A fogalom meghatározások közül, a közterület fogalmát érdemes kiemelni.

A közterületfogalmátháromtörvényis rendezi, azépített kömyezetalakításáról ésvédelmérőlszóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontja, a közterület-felügyeletről szóló

1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv. ) 27. § a) pontja és a szabálysértésekről, a
szabálysértésieljárásrólés a szabálysértésinyilvántartási rendszerröl szóló2012. évi II. törvény (a
továbbiakban: Szabs. tv. ) 29. § (2) bekezdése.

Jelen rendelet-tervezet a közterületet a közterület-felügyeletröl szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. §
a) pontja szerinti területkénthatározzameg:

" a) közteriilet: a közhasználatraszolgálóminden olyan államivagy önkormányzatitulajdonban álló
terület, amelyel rendeltetésének megfelelöen bárki használhat, ideértve a közterűletnek közútként
szolgáló és a magánterűletnek a közforgalom számára a tulajdonos (hasznalo) által megnyitott és
kijelölt részét, továbbá az a magánterütet, amelyet azonos fettételekkel bárki használhat:
Jelen rendelet-tervezetből törlésre került azon rendelkezés, ami a Közútkezelőtfelhatalmazzatöbb
évre szóló építési tilalom elrendelésére.

Az épített környezet alakításáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § -a ad
felhatalmazást építési tilalom elrendelésére, de kizárólagaz alábbi esetekben:
"20. § (1) Az érintett területre

a) változtatási lilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készitésénekidőszakára annak
hatálybalépéséig,

b) telekalakitási, illetve épitésitilalom rendelhetöel

ba) a településrendezésifeladatokmegvalósitása, végrehajtása, továbbáa természeti, környezeti
veszélyeztetettség megelözése,

bb) a természet-, illetve a környezet védelméről szóló törvényekben foglaltak érvényre juttatása
érdekében.

Jelen elöterjesztés mellékletei továbbá a Kávai úttal kapcsolatos lakossági levél, valamint a
közutakkal kapcsolatos rendelkezések felülvizsgálatakor figyelembe vehető kérés.
A fentiek figyelembe vételével, kérem a Tisztelt Városgazdálkodási, Településfejlesztési és

Közbiztonsági Bizottságot és a Képviselö-testületet a rendelet-tervezetben és csatolt levelekben
foglaltak megtárgyalását és a javaslatok határozatban való rögzitését. A rendelet-tervezet végsö

formaja a véleményezések szerinti átdolgozása a soron következő, októberi ülésen kerülhetne
elfogadásra.
Pilis, 2020. szeptember 18.

Ú^nalCsilla
polgármester

Az előterjesztést készitette: Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző
Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel: dr.

Törvényesséeizáradék: dr. SzabóGyörgyjegyző
Az elöteriesztést tárgvalta: Városgazdálkodási,Telej

yjegyzö

iési és KözbiztonságiBizottság,

Az előterjesztés mellékletei:

1. számúmelléklet:
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