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117/2022.(VIII.4.) számú előterjesztés 
 

 
 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselői testületnek 
2022. augusztus 4-i rendkívüli ülésére 

 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a védett utakra történő behajtás rendjéről szóló rendelet 
kiegészítésére  

  
 
 
 
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:  Szeleczky Szilvia Műszaki- és főépítészi irodavezető  
 
Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző     
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    
 

 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A rendeleti javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
 
 
 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat a védett utakra történő behajtás rendjéről szóló rendelet kiegészítésére

    

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2022. június 29-i ülésén elfogadta a védett utakra történő behajtás 
rendjéről szóló 15/2022.(VI.30.) önkormányzati rendeletet.  
 
A behajtási engedélyek főszabályként ügyféli kérelemre kerülnek kiadásra, de a rendelet 4. § 
(2) bekezdése szerint a Klenity és Szentistvántelep városrészekhez tartozó jogosultak részére 
a behajtási engedélyt a Polgármesteri Hivatal első alkalommal legkésőbb 2022. szeptember 
30-ig megküldi. 
 
A jogosultak, azaz az érvényes vezetői engedéllyel rendelező lakók adatainak megkérése 
érdekében megkerestük a Belügyminisztérium Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási 
Főosztályát. 
Válaszlevélben azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Nyilvántartó a nyilvántartásból teljesítendő 
adatszolgáltatási feladatait a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 
törvény (Kknyt.), a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás 
rendjéről szóló 513/2017.(XII.29.) Korm.rendelet, valamint az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján látja 
el.  
A Kknyt. 19. §-a szabályozza azt, hogy a nyilvántartásból mely hatóság, milyen célból és 
milyen adattartalommal igényelhet adatot. A Kknyt. 20. §-a alapján a 19. §-ban megjelölt 
szervek a célt és a jogalapot az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés 
megjelölésével igazolják. 
Az adatszolgáltatási kérelemben meg kell nevezni azt az önkormányzati rendelkezést, amely 
a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra az 
adatigénylőt az ott meghatározott célra és adatkörre vonatkozóan feljogosítja. 
 
A 15/2022.(VI.30.) önkormányzati rendeletben felhatalmazást szükséges adni a közúti 
közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásból történő adatigénylésre, ezért a rendelet 
ezzel a felhatalmazással kiegészítendő. 
  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 18.§-sa szerint az előterjesztés egyben a rendelet 

indoklása is. 

Fentiek alapján az alábbi rendeleti kiegészítési javaslatot terjesztem elő: 
 

Rendeleti javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a védett utakra történő 

behajtás rendjéről szóló rendelet kiegészítéséről szóló rendeletét. 

 
Budakalász, 2022. augusztus 2. 

Dr. Göbl Richárd 
polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2022 (…...) önkormányzati rendelete 

a 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének a védett utakra történő 
behajtás rendjéről szóló 15/2022 (VI.30.) önkormányzati rendeletének kiegészítéséről 

 

Budakalász Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § 
(2) bekezdésben és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 
20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének a védett utakra történő behajtás 
rendjéről szóló 15/2022 (VI.30.) önkormányzati rendeletének 4. §-a az alábbi ponttal egészül 
ki: 

(3) A (2) pont szerinti behajtási engedélyek megküldése érdekében a Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budakalász Klenity és Szentistvántelep 
városrészekhez tartozó, a rendelet 2. mellékletében felsorolt utcákban lakcímmel rendelkező 
jogosultak érvényes vezetői engedélyéről a Belügyminisztérium közúti közlekedési 
nyilvántartásából adatot igényeljen. 

2. § 

A rendelet 2022. augusztus 4-én 10 órakor lép hatályba. 

 
dr. Göbl Richárd 

polgármester 

dr. Deák Ferenc 

jegyző 

 

Záradék: 

A rendeletet a képviselő-testület a 2022. augusztus 4-i ülésén alkotta meg, kihirdetése 2022. 
augusztus 4-én 9 órakor megtörtént. 
 
dr. Deák Ferenc  
jegyző 
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A védett utakra történő behajtás rendjéről szóló 15/2022 (VI.30.) önkormányzati 

rendeletének kiegészítéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 

előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 

jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 

megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 

indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

Rendelet módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Társadalmi hatása nem releváns 

Gazdasági, költségvetési pillanatnyilag nem becsülhető.  

Rendelet módosítás környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása van, adatszolgáltatás következtében 

az engedélyek kiadása automatikusan megtörténik. Így az ügyfelekről az adminisztrációs 

terhek lekerülnek.  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A rendelet módosításának elmaradása hiányában az engedélyek kiadása elhúzódna, mivel 

nem rendelkezünk az ahhoz szükséges adatbázissal.  

 
 Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek:  
 
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket adottak. 
 

 
 










