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Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal 2021. augusztus 23. törvényességi felhívásában felhívta a képvi-
selő-testület figyelmét a fennálló törvénysértésre. 
 Képviselő-testület 2021. október -án tarott testületi ülésén …./2021. (XI…..) számú határozatával 
elfogadta a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakat, azzal teljes egészé-
ben egyetértett és felkérte a jegyzőt a törvénysértő rendelet módosítására, illetve a hatályon kívül 
helyező rendelettervezet elkészítésére. 
 
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a rendelet módosítására nincs lehetőség, az önkormány-
zat semmiféle jogcímen nem jogosult az utak használóitól díjat beszedni. 
 
Mindezekre tekintettel javasoljuk Kismaros Község Önkormányzatának a település útjain beveze-
tendő tömegkorlátozásról szóló 12/2007.(X. 18.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül he-
lyezését jelen előterjesztés melléklete szerint.  
 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT (Bizottsági) 

 
Határozati javaslat  

A PÜBT …/2021. (...) sz. határozata 
Kismaros Község Önkormányzatának …../2021. (XII.13.) számú rendelete a település út-

jain bevezetendő tömegkorlátozásról szóló 12/2007.(X. 18.) számú önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről  

 
 
Kismaros Község Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága jelen határozatával úgy 
dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a település útjain bevezetendő tömegkorlátozásról 
szóló 12/2007.(X. 18.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló ren-
delettervezet elfogadását az előterjesztés melléklete szerint.  
 
Felelős: elnök 
Határidő: 2021. december 13. 
 
 
 
Kismaros, 2021. december 1. 
 Neubauer Rudolf 
 polgármester 
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1. számú melléklet 
RENDELETTERVEZET 

 
 

Kismaros Község Önkormányzatának …./2021.(XII. 13.) számú rendelete  

 

a település útjain bevezetendő tömegkorlátozásról szóló 12/2007.(X. 18.) 

számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 

 
 

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

Hatályát veszti Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének a település útjain be-

vezetendő tömegkorlátozásról szóló 12/2007.(X. 18.) számú önkormányzati rendelete. 

 

2. § 

 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

 Neubauer Rudolf     dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita 

 polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetve: 2021. december…... 

 

 

 

     dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita 

             jegyző 
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1. HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője 
az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről 
most tájékoztatom a képviselő-testületet. 
 
1./ Az előzetes hatásvizsgálat eredményei: 
A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
- társadalmi hatása nincs 
- gazdasági hatása: nem jelentős, 
- költségvetési hatása: jelentős, mivel az utak helyreállítása tetemes összegeket emészt fel évente a 
település költségvetéséből, melynek finanszírozását képezte a hatályon kívül helyezett rendelet alap-
ján beszedett pénzösszeg.  
 
b) környezeti és egészségi következmények: nincs 
 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem jelentős 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható követ-
kezményei: 
 
- a rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásban foglaltak kapcsán szükséges a rendelet hatá-
lyon kívül helyezése, mivel a jogszabály törvénysértő és a szabályozásra más mód nem lehetséges, 
 
- a rendelet hatályon kívül helyezésének elmaradásának következménye a törvénysértés megszün-
tetésének elmulasztása miatti bírósági eljárás. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll 
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.  
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.  
- A rendelet megalkotása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.  
 
 
 
2. INDOKOLÁS 
 
A rendelet megalkotásának céljai a következők:  
 
- az önkormányzat számára megállapított törvénysértő rendelkezés megszüntetése  
- A rendelet megalkotása a törvényességi felügyeleti eljárás megindításának és annak való megfelelés 
következménye. 
- A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. 
 
 
 


