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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! 
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének döntése alapján a Kastélydomb 

utcának a családi házas szakaszán, azaz a Május 1. utcai csatlakozástól a Kis közig a páratlan 

számozású oldalon - az útpadkát is beleértve - a gépkocsik várakozása tiltva lett.  

A tiltó tábla kihelyezését követően a Kastélydomb u. 17. számú társasház több lakója is 

megkereste önkormányzatunkat és panaszt tett, hogy a lakóhelyük közelében különösen 

esténként telítettek a kijelölt parkolóhelyek és máshol nincs módjuk autójukkal a parkolásra, 

mint a várakozási tilalom alá eső útszakasz padkáján. 

Kérelmüket később írásban is megfogalmazták, mely levélben a lakók kérelmezik új döntés 

meghozatalát, a várakozási tilalom feloldását. A kérelem a jelen előterjesztés mellékletét 

képezi.  

A megelőző képviselő-testületi döntés óta a parkoló autókkal leginkább érintett családi házas 

ingatlan, a Kastélydomb u. 15. sz. lakóház esetében tulajdonos változás történt, és az új 

tulajdonos már nem emel panaszt az ingatlana előtt parkoló autókkal szemben, sőt 

információink szerint szeretne ő is ott parkolni. 

Fentiekre tekintettel indokolt az eredeti forgalmi rend visszaállítása, a várakozási tilalom 

feloldása a korábban kihelyezett tábla leszerelésével. 

                            

A forgalmi rend módosítások 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 – mivel 

lakossági igényt elégít ki - kedvező. 

b) költségvetési hatásai: A forgalmi rend módosításhoz kapcsolódó költségekre 

önkormányzatunk 2018. évi költségvetésében a fedezet biztosított. 

c) környezeti és egészségi következményei: A forgalmi rend változás hatására nem 

változnak a környezetvédelmi és egészségügyi körülmények. 

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs 

e) jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható  

következményei: A rendeletalkotást a forgalmi renddel kapcsolatban felmerült módosítási 

igény teszi szükségessé. A módosítás elfogadása esetén a változásban érintett 

állampolgárok elégedettsége növekszik.  

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 2018. május 7. 

 

 

        Campanari-Talabér Márta 

                                polgármester 

 



 

     Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

…/2018. (        ) 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 2018. június 1-én lép hatályba és 2018. június 2-án hatályát veszti. 

 

 

 

V á r p a l o t a, 2018. május 25. 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta            dr. Ignácz Anita Éva 

          polgármester                jegyző 

 

 
 

 

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

 

1. melléklet a  …../2018. (        ) önkormányzati rendelethez 

 

                          

              1.) A rendelet mellékletének II.2.38 alpontja hatályát veszti.  

 

 

 

 

 

 


