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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
 



 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022.(VI.30.) számú 
önkormányzati rendelete szabályozza Budakalász város közigazgatási területén a védett 
utakra történő behajtás szabályait. A Duna parti és a Kántor utca védett területén „Behajtani 
tilos, kivéve engedély”-lyel tábla található az övezet határokon. 
 
A behajtási engedély nélkül behajtók a KRESZ szabályainak megsértése miatt 30.000 Ft-os 
fix bírságra és 4 büntető pontra számíthatnak. 
 
Szabályozatlan jelenleg az az eset, amikor valaki rendelkezik érvényes behajtási engedéllyel, 
csak a védett terület használata során ezt nem tudja bemutatni az intézkedő rendésznek, 
rendőrnek. Más megítélés alá kell essen az, aki úgy hajt be a védett útra, hogy nem 
rendelkezik érvényes engedéllyel, és más megítélés alá kell essen az, aki rendelkezik 
érvényes engedéllyel, de az nincs nála, illetve az autóban a szélvédő mögé nem helyezi ki azt. 
 
Javaslom a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló rendeletben kerüljön úgy szabályozásra ez az eset, hogy első 
alkalommal figyelmeztetésben részesüljön az, aki ellenőrzés során nem tudja bemutatni az 
érvényes engedélyét, de rendelkezik vele. Hasonlóképpen az a védett övezetben álló 
gépjármű használó, aki nem helyezte ki a szélvédő mögé jól látható helyen a behajtási 
engedélyét, de rendelkezik érvényes behajtási engedéllyel, és azt 8 napon belül pótlólag 
bemutatja. Természetesen ez csak a névre szóló behajtási engedélyre vonatkozik, 
vendégkártya utólag nem mutatható be. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet 
megalkotni szíveskedjen. 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a közösségi együttélés 
alapvető szabályai és ezek elmulasztásának jogkövetkezményei módosításáról szóló 
rendeletét. 
 
Budakalász, 2022. október 17. 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 

 

 

 

 

 



 

 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (X. 27.) 
önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el: 

1. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül 
ki: 

„(11) Első alkalommal mentesül az 1. § (5) bekezdés szerinti szankció alól az az engedéllyel 
rendelkező személy, aki az ellenőrzéstől számított 8 napon belül a névre szóló behajtási 
engedélyét a Polgármesteri Hivatalban bemutatja és részére a 2. § (3) bekezdés szerinti 
figyelmeztetés alkalmazható.” 

2. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése a következő q) ponttal 
egészül ki: 

(A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a 
Budakalász Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 
önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó) 
„q)  valamint a védett utakra történő behajtás rendjéről szóló 15/2022. (VI.30.) 

önkormányzati rendelet szerinti védett utakra úgy hajt be, hogy az érvényes behajtási 
engedélyét az ellenőrzés során nem tudja felmutatni, illetve megszegi az e rendelet 5. § 
(1) bekezdésében foglalt engedély elhelyezési kötelezettségét.” 

3. § 

Ez a rendelet 2022. október 28-án lép hatályba. 
dr. Göbl Richárd 

polgármester 
dr. Deák Ferenc 

jegyző 
 
Záradék: 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2022. október 26-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2022. 

október 27-én megtörtént. 

 

dr. Deák Ferenc  
jegyző 
 
 



 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

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. 

Társadalmi hatása:  

A rendeletmódosításnak nincs jelentős társadalmi hatása. 

Gazdasági hatása:  

A rendeletmódosításban foglaltak a költségvetésre nem gyakorolnak hatást. 

Környezeti és egészségi következmények: 

A rendeletmódosítást követően nem keletkezik környezeti vagy egészségi hatás.  

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

A rendelet módosítása jelentős adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra. 

A jogszabály módosításának szükségessége: 

A megalkotott jogszabály gyakorlati alkalmazása közben felmerült igények, társadalmi és 

gazdasági változások. 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Általános indokolás 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 11/2015. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé. 

A védett utakra történő behajtás rendjéről szóló 15/2022.(VI.30.) önkormányzati rendeletben 
megfogalmazott magatartás szankcionálása kapcsán merült fel jelen rendelet módosítás 
igénye.  

Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz  

1. §  
 

Az eljárási szabályok kerültek kiegészítésre a kisebb szabályszegés miatti enyhébb 
szankcionálás érdekében. 

2. § 

A közterületekkel kapcsolatos magatartások között került felsorolásra a behajtási 
engedélyhez kötött védett övezetben történő új eset. 

3. § 

Hatályba lépésről szól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


