
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

.../2019. (... ...) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak kezeléséről, valamint az 
útcsatlakozás-létesítések és a burkolatbontások szabályairól szóló 

41/2015. (VI. 29.) XI.ÖK rendelet módosításáról 
 
 
 

     Korábbi rendelkezések: 
 
  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     

Önkormányzata Képviselő-testülete az   
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében     
meghatározott eredeti jogalkotói   
hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló     
1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében        
meghatározott feladatkörében eljárva a    
következőket rendeli el:  
 

  1. § Az Önkormányzat tulajdonában álló      
helyi közutak kezeléséről, valamint az     
útcsatlakozás-létesítések és a   
burkolatbontások szabályairól szóló   
41/2015. (VI. 29.) XI.ÖK rendelet (a      
továbbiakban: Rendelet) 15. alcímének    
címe helyébe a következő cím lép: 

15. A késedelmes vagy hibás kivitelezés  „15. A késedelmes, hibás vagy engedély 
nélküli kivitelezés” 

 

    
2. § A Rendelet 24. §-a a következő (5)         

és (6) bekezdésekkel egészül ki: 

  „(5) Aki a közutat nem közlekedési      
célból a kezelő hozzájárulása nélkül     
veszi igénybe, a Rendelet 1.     
mellékletében meghatározott  
igénybevételi díj tízszeresének   
megfelelő díj megfizetésére köteles. 
  
 



 

(6) Aki a közutat a hozzájárulástól      
eltérő módon, vagy a hozzájárulásban     
meghatározott mértéket meghaladó   
alapterületben veszi igénybe, a    
ténylegesen igénybevett alapterület   
alapján megállapított, a Rendelet 1.     
melléklete szerinti használatbavételi   
díj ötszörösének megfelelő díj    
megfizetésére köteles.” 

  3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő        
napon lép hatályba. 

 
 
 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás                                Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
polgármester                                                              jegyző 
 
  



 

I n d o k o l ás 
 

az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak kezeléséről, valamint az 
útcsatlakozás-létesítések és a burkolatbontások szabályairól szóló 

41/2015. (VI. 29.) XI.ÖK rendelet módosításához 
  
  

Az 1. §-hoz 
  

A módosítás célja az alcím kibővítése, pontosítása. 
  

A 2. §-hoz 
  

A módosítás célja, hogy a közterületek engedély nélküli igénybevételeinél a kivitelezők           
számára magasabb összegű, nagyobb visszatartó erővel rendelkező díj legyen megállapítható. 
  

A 3. §-hoz 
  

Ez a szakasz a módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
 
 
 
  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az        
Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak kezeléséről, valamint az        
útcsatlakozás-létesítések és a burkolatbontások szabályairól szóló 41/2015. (VI. 29.)         
XI.ÖK rendeletének módosítása várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.             
törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint            
összegezhetők: 

  
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

A közterület bontással járó kivitelezések pontosabb      
bejelentésével, illetve a az illegális bontással járó munkák        
visszaszorításával a kerületi utak, járdák nem közlekedési célú        
igénybevétele jobban nyomon követhető és adott esetben       
könnyebben szankcionálható. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

Az engedély nélküli, vagy a meghatározott mértéket       
meghaladó bontások magasabb díjtételt vonnak maguk után. 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

Nem releváns 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

Nem releváns 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

Nem releváns  

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 

Nem releváns  

7. Egyéb információ - 

  
   
  
 

 
 
 
 
 
 


