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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. március 23-i ülésére 

 

 
A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 
Tárgy:  Várpalota város forgalmi rendjéről szóló 45/2010. (XI.30) önkormányzati 

rendelet módosítása 

  

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:    Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző  

 

   

   

Az előterjesztést megtárgyalta: 

 

  Gazdasági Bizottság 

  Jogi és Ügyrendi Bizottság 

   

A rendelet tervezet törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

            Bérczes Beáta         Sándor Tamás               dr. Ignácz Anita Éva 
               jogi előadó                          aljegyző                                 jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Árpád utcában a Jókai u. 17. sz. épület keleti oldalánál néhány éve kijelölésre került egy 

árurakodásra szolgáló hely, melynek következtében az Árpád utcai engedéllyel igénybe 

vehető parkolósor legszélső helyén a rakodást végző autón kívül más gépkocsik számára tiltva 

lett a várakozás. A Jókai u. 17. sz. épület földszintjén lévő bolt a közelmúltban véglegesen 

bezárt és volt tulajdonosa jelezte, hogy a rakodóhelyre a továbbiakban nincs szükség, a 

várakozni tilos tábla és a rakodóhely kiegészítő tábla eltávolítható. Ezáltal az egy darab 

parkolóhely felszabadulhat és ismét igénybe vehetik a parkoló kártyával rendelkező gépkocsi 

tulajdonosok. 

 

A forgalmi rend módosítás hatásainak vizsgálata. 

A rendeletalkotás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt szempontok szerint: 

 

a) társadalmi gazdasági hatásai: A forgalmi rend módosítás társadalmi hatása kedvezőnek 

tekinthető, nő az igénybe vehető parkolóhelyek száma. 

b) költségvetési hatásai: A forgalmi rend módosításhoz kapcsolódó költségekre 

önkormányzatunk költségvetésében a fedezet biztosított. 

c) környezeti és egészségi következményei: A forgalmi rend változás a járműforgalom 

nagyságát, összetételét nem változtatja meg, így környezeti, egészségi 

következményekkel nem kell számolni.  

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek. 

e) jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható  

következményei: A rendeletalkotást a forgalmi renddel kapcsolatban felmerült módosítási 

igény teszi szükségessé. 

f) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: Az új szabályozás többlet feltételeket nem igényel, a végrehajtáshoz 

szükséges, meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a továbbiakban is 

rendelkezésre állnak. 

 

  

A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Várpalota város 

forgalmi rendjéről szóló 45/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

hozza meg döntését! 

 

 

 

Várpalota 2017. március 7. 

 

 

 

        Campanari-Talabér Márta 
                                polgármester 

 

 



 

     Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

…/2017. (        ) önkormányzati  

r e n d e l e t e 

 

Várpalota város forgalmi rendjéről szóló  

45/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l  

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Várpalota város forgalmi 

rendjéről szóló 45/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. melléklete e rendelet 1. 

melléklete szerint módosul. 

 

2. § Ez a rendelet a 2017. április 14-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

V á r p a l o t a, 2017. március 23. 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta            dr. Ignácz Anita Éva 
          polgármester                jegyző 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

1. melléklet a  …../2017. (        ) önkormányzati rendelethez 

 

1.) A rendelet mellékletének a II. 2. Várakozni tilos megnevezésű pontjából a 2.24 

alpont hatályát veszti. 


