ELOTERJESZTŐ

Polgármester

Előterjesztés száma: 181/2020.

NYILTÜLÉSEN
tárgyalandó!
A rendelet elfogadásához
minősitett többség szükséges
ELÖTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. október 29-i rendes, nyílt ülésére

Tárev: Javaslat az Onkormányzat tulajdonát képező utak forgalmi rendjének egyes helyi szabályairól
szóló 16/2012. (VI. 04. ) önkonnányzati rendelet felülvizsgálatára
Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyi elöterjesztést megelözően a Képviselö-testület a szeptemberi rendes ülésén megtárgyalta és a
204/2020. (IX. 24. ) határozatávaltámogatta a Közutakkezelésénekszabályzatátésa szabályzat, valamint
azzal együtt a közutakra vonatkozó helyi szabályok felülvizsgálatát azzal, hogy a Városgazdálkodási,
Településfejlesztésiés KözbiztonságiBizottságtagjainakjavaslatávala soron következőtestületi ülésen
legyen előterjesztve.
A döntésnek megfelelően

"l. / a Közútkezelési Szabályzata kiadásáról szóló 7/2010. (VI. 02. ) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára ésaz Onkormányzal tulajdonát képezöuíakforgalmi rendjének egyes helyi szabályairól
szóló 16/2012. (VI. 04. ) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára benyigtott rendelet-tervezeteket tovább
dolgozásraelfogadjaazzal, hogy azelfogadásrakerűlőrendeleteklartalmazzákaz alabbidöntéseket:
a) a településbelterületi gyíijló'útjain az 50 km/órasebességnemkerülkorlátozasra,kivéve
b) a Kávai út egyes szakaszát, aholpl. nincsjárda, 40 hn/órasebességkorlátozást rendel el,
c) "Korlátozott sebességii övezet" -eket rendel el, mely övezetekben 30 km/h -nál nagyobb
sebességgel haladni tilos,

d) a településminden belterületí helyi közútjára5, 5 to súlykorlátozástrendel el, súlykorlátozásalá
larlozó járművel, kizárólag Pilis Város Onkormányzata által kiállított behajtási engedély
birtokában lehet közlekedni.

e) a rendeletek felülvizsgálatávala rendetelek megalkotását követően azok 2020. november 15.
napjától lépjenek hatályba."

2., felkéri a polgármestert, hogy a Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
tagjainakjavaslatával dolgozza ki elfogadásra a rendeleteket a soron kövelkező testületi ülésre.

-?. / felkéri a polgármestert, hogy a rendeletek hatályba lépéséhez szükséges előkészítő munkákat
ütemezetten tervezze meg a Pilisi Városiizemelletö Kft. közreműködésével, a kihelyezendö táblák számát,
helyétjelöljék ki, valamint a megvalósitás költségeit mérjefel.

4., felkéri a polgármestert, hogy a rendeletek megalkotását megelőzően egyeztessen a Magyar Közúl
Nonprofit Zrt. -vel, mint közúlkezelővel az elhelyezendő táblákvoiKitkozásában. "
az egyeztetések és az igények felmérése elindult.

Többkörbenvalóegyeztetés eredményeként a rendelt-tervezet többütemben történőhatályba lépésretesz
javaslatot, fígyelembe véve a folyamatbanlévökerékpársávberuházást,a MagyarKözútNonprofitZrt vel történö egyeztetést és engedélyeztetést, a téli munkavégzés akadályait valamint a Pilisi
Városüzemeltető Kft. által elvégzendő munka nagyságát.

A jogalkotásrólszóló2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:Jat.) 3. §-a értelmében, ha magasabb
szintűjogszabályvalamely fogalmatmeghatároz,azazönkormányzatirendeletben nem ismételhetömeg,
az önkormányzati rendeleti foglalom magasabb jogszabállyal nem lehet ellentétes.
1

Az önkormányzatirendelet megalkotásasoránis figyelemmel kell lenni ajogszabályszerkesztésrölszóló
61/2009. (XI1. 14.)IRM rendeletben(a továbbiakban:Jszr.) foglaltakra, amelyamásjogszabályratörténő
hivatkozásokat (rugalmas ésmerev hivatkozás) részletesen szabályozza.

A fentieket követve, jelen rendelet-tervezet nem ismétel meg és nem vesz át szó szerint jogszabályban
rögzitett előirásokat, szabályokat, kötelezettségeket. A rendelet-tervezet (1. melléklet) azonos felépítéssel
és szerkezettel készülta jelenleg hatályosrendelettel, figyelembe vévea megalkotásaótabekövetkezett
változásokra (pl. jogszabály változás), valamint az érkezett javaslatokra. A 2-4. melléklet a jelenleg
hatályos rendeleteink.

A fentiek figyelembe vételével, kérem a Tisztelt Városgazdálkodási, Tetepülésfejlesztési és
KözbiztonságiBizottságotjavaslatai megtételére.

Kérem a Képviselö-testületet az előterjesztésben foglaltak és a Városgazdálkodási, Településfejlesztési
és KözbiztonságiBizottság javaslatai szerinti tervezet megtárgyalásáraés a rendeletalkotási javaslat
elfogadására.
Rendeletalkotási Javaslat

Pilis Város Onkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
a helyi közutak forgalmi és eltérő használati rendjének egyes helyi szabályairól
..., 2020. (X.... ) önkormányzati rendeletét.

Pilis, 2020. október 26.

;>Ai G>uHájhal Csilla
polgármester

Az elöteriesztést készítette: Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyzö
Az elöteriesztés a szakmai követelménveknek meefelel: d)

'y^I:gyjegyzö

Törvénvességi záradék: dr. Szabó Györgyjegyzö

Az elöterjesztést táreyalta: Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
Az előteriesztés mellékletei:
1. számú melléklet:
Rendelet-tervezet

2. számúmelléklet:

az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú

igénybevételéröl szóló 3/2015. (III. 01. ) önkonnányzati rendelet
3. számú melléklet:
a közterület használat rendjéről szóló 6/2014. (III. 14. ) önkormányzati rendelet

4. számúmelléklet:

az Önkormányzat tulajdonát képezö utak forgalmi rendjének egyes helyi

szabályairól szóló 16/2012. (VI. 04. ) önkormányzati rendelet

