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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (III.5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) 

bekezdése szerint: 

„Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen 

jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély 

nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt 

járművet a rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője – a tulajdonos költségére – 

eltávolíthatja.” 

 

A város területén gépjárművel történő várakozás szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.05.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. és 13.§-a rendelkezik a járművek 

tárolásáról.  

A 13. (1) bekezdése szerint:  

„13.§ (1) Járművet főútvonalon, gyalogúton, kerékpárúton, járdaszigeten, erdőben, 

zöldterületen egyáltalán nem, üzemképtelen járművet egyéb útvonalon, parkolóban és egyéb 

közterületen engedély nélkül legfeljebb 30 napig, további 30 napig megállapodás 

megkötésével szabad tárolni.” 

 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (3) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet 

más jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért javaslatot teszek a Rendelet 13. § (1) 

bekezdésének alábbiak szerinti módosítására. 

 

„13.§ (1) Járművet főútvonalon, gyalogúton, kerékpárúton, járdaszigeten, erdőben, 

zöldterületen egyáltalán nem, üzemképtelen járművet egyéb útvonalon, parkolóban és egyéb 

közterületen engedély nélkül legfeljebb 10 napig, közterület-használati engedély alapján 

további 30 napig lehet tárolni.” 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni 

kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, melynek az alábbiak szerint 

teszek eleget: 
 

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet módosítását a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (III.5.) KPM-BM 

együttes rendelet 59. § (3) bekezdésében fogalt rendelkezésnek való megfelelés indokolja.  

 

A rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet módosítás elfogadásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet módosítás elfogadása csekély mértékű adminisztrációs terhet ró az ügyintézőkre. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a helyi szabályozás változatlan marad, mely 

nem tartalmazza a szükséges módosítást.  

 



A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet a meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek segítségével 

alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására! 

 

 

V á r p a l o t a, 2017. július 5. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta 
  polgármester 

 

 

 



 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

 

…./2017. (…) önkormányzati 

r e n d e l e t e 

 

a város területén gépjárművel történő várakozás szabályozásáról szóló 

13/2005. (IV.05.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s  á r ó l 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (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 a város területén gépjárművel 

történő várakozás szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.05.) önkormányzati rendelet 13. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„13.§ (1) Járművet főútvonalon, gyalogúton, kerékpárúton, járdaszigeten, erdőben, 

zöldterületen egyáltalán nem, üzemképtelen járművet egyéb útvonalon, parkolóban és egyéb 

közterületen engedély nélkül legfeljebb 10 napig, közterület használati engedély alapján 

további 30 napig lehet tárolni.” 

 

 

2. § Ez a rendelet 2017. július 18-án lép hatályba és 2017. július 19-én hatályát veszti.  

 

 

 

 

V á r p  a l o t a ,  2017. július 17. 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta      dr. Ignácz Anita Éva 
polgármester           jegyző 

 

 



 
 


