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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest XXIII. kerületének közigazgatási területén található helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakat jelenleg a 2012. augusztus 1. napjától
hatályos 34/2012. (VII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
A Képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletek gyakorlati megvalósulását,
alkalmazhatóságát folyamatosan vizsgáljuk annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a
magasabb szintű jogszabályokban foglaltaknak, valamint a szabályozni kívánt igényeknek.
Jelen előterjesztés keretében a Rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati
rendelet elfogadására teszünk javaslatot, mely elsősorban az útügyi igazgatásról szóló
26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet) 2021. július 1-jei hatályba
lépése miatt, másodsorban a – szintén időszerűvé vált -, a közterületek használatáról és a
közterületek rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása nyomán vált szükségessé.
A Rendelet célja a helyi közutak védelme és a hosszú ideig tartó közterület bontási
tevékenységeknek a megelőzése oly módon, hogy a kivitelezők érdekeltek legyenek a
munkák minél rövidebb idő alatt történő befejezésében.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése szerint a közút
területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési
vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni. Az ITM rendelet 7. § (2)
bekezdés b) pontja szerint az igénybevételi díj összegét helyi közút esetén a helyi
önkormányzat rendeletében foglalt díjtételek alkalmazásával – melyek nem haladhatják meg a
4. mellékletben foglalt értékeket – kell megállapítani.
A Képviselő-testület az önkormányzat által beszedett díjakat - így a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díjat is - évenként felülvizsgálja, és
belátása szerint módosíthatja. A díjtételek emelésével az önkormányzati saját bevételek (jelen
esetben minimális szintű) növekedése lenne elérhető. Figyelemmel kell lenni azonban a
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdésében
foglalt hatályos rendelkezésekre, amelyek szerint az önkormányzat a rendelet
hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31.
napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.
A rendelettervezet 1. melléklete szerinti díjtételek meghatározása a korábbitól eltérően
táblázatos formában és részletesebben került szabályozásra, ez azonban díjtétel emelésnek
nem tekinthető.
A rendelettervezetben pontosításra került a rendelet hatálya.
Kihangsúlyozásra került, hogy az igénybevételi díjat a munkaálatok megkezdését megelőzően
kell megfizetni.
A javaslat szerint a közút nem közlekedési célú igénybevételére irányuló kérelmekről, a díjak
összegéről és a megfizetésének módjáról, valamint a külön jogszabályban írott esetben az
óvadékfizetési kötelezettségről való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.
A rendelet-tervezet annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő
rendelet-tervezetről, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 19.
§ (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően, a lakosság közvetlen tájékoztatása céljából a

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.)
önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) rögzítettek szerint az Önkormányzat
hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján - a Képviselő-testületi
ülés anyagaként - közzétételre kerül.
A Jat. 17. §-a alapján elkészült a rendelet-tervezet elfogadásának várható hatásait bemutató
hatástanulmány, amelynek eredménye a jelen előterjesztés 2. mellékleteként csatolt
„Hatásvizsgálati lap”-on kerül bemutatásra.
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés szíves megtárgyalását és
a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörben, nyílt ülésen
tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel.
Budapest, 2021. szeptember 23.

dr. Köteles Anna
jogász
az előterjesztés készítője

dr. Szabó Tibor
jegyző
előterjesztő

Mellékletek:
1. számú melléklet: Rendelet-tervezet és indokolás a rendelet-tervezethez
2. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap
3. számú melléklet: Egyeztető lap

1. számú melléklet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
…/... (…) önkormányzati rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról
(TERVEZET)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a rendelet hatálya kiterjed
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén az Önkormányzat kezelésében levő valamennyi helyi közútra (a
továbbiakban: helyi közút), a helyi közút felbontására, annak területén, az alatt vagy felett
építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezésére, a közút
területének egyéb nem közlekedési célú igénybevételére (a továbbiakban együtt: nem
közlekedési célú igénybevétel).
2. § (1) A helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - más jogszabályban
meghatározott eseteket kivéve - igénybevételi díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni,
amelynek beszedéséről az eljáró kezelő köteles gondoskodni.
(2) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele során fizetendő díjakat az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) A díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon, a munkálatok megkezdése
előtt kell megfizetni.
(4) E rendeletben meghatározott, a közút nem közlekedési célú igénybevételére irányuló
kérelmekről, a díjak összegéről és a megfizetésének módjáról, valamint a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletben
meghatározott esetben az óvadékfizetési kötelezettségről a polgármester dönt.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba
lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról
szóló 34/2012. (VII.13.) önkormányzati rendelete.

Bese Ferenc
polgármester

dr. Szabó Tibor
jegyző

Záradék
A rendelet-tervezet 2021. év október hónap …. napján az Önkormányzat hivatalos
hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.
Budapest, 2021. év október hónap …. nap
A jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető helyettes
Polgármesteri Kabinet

1. melléklet a …/... (…) önkormányzati rendelethez
Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak
A. Területalapú díjtétel mértéke:
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

B

C
D
2
Főút Ft/m /nap
vásár, egyéb
Átlagos napi forgalom (Egységjármű/nap) kulturális rendezvény
építési munkaterület
0-4000
5
10
25
4001-8000
10
20
50
8001-12 000
15
25
75
12 000 felett
20
30
100
Mellékút Ft/m2/nap
vásár, egyéb
építési munkaterület
Átlagos napi forgalom (Egységjármű/nap) kulturális rendezvény
0-4000
2
5
10
4001-8000
5
10
20
8001-12 000
8
12
40
12 000 felett
10
15
50

B. Sportrendezvény által érintett útszakasz hosszán alapuló díjtétel mértéke:
Főút:
5.000.- Ft/km/nap
Mellékút: 1.000.- Ft/km/nap

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának közútkezelője eddig is díjat szedett. A 2021. július 1. napján
hatályba lépett útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 7. § (2) bekezdés b)
pontja rendelkezik a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért beszedhető
igénybevételi díj felső határáról, így a megváltozott jogszabályi helyzet indokolttá teszi új
rendelet megalkotását.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése szerint a közút
területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési
vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni.
Részletes indokolás
1. §
A rendelet területi és tárgyi hatályát rögzíti.
2. §
A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a hozzájárulás szabályait, illetve a
díjfizetési kötelezettséget rögzíti.
A fizetendő díj számításának alapját a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
3. §
(1) A rendelet hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik.
(2) A hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

