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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő Andocs, nagytoldipusztai utakon
súlykorlátozás bevezetéséről szóló 12/2019 (IX.30.)
önkormányzati rendelet tartalmát kifogásolta. A
bejelentő állítása szerint a helyi önkormányzati
rendeletben - a helyi fenntartású utak állagmegóvása
miatt - előírt súlykorlátozás következményeként
mezőgazdasági hasznosítású területek váltak
megközelíthetetlenné és megművelhetetlenné.

lezárt

A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti
Osztálya (továbbiakban: kormányhivatal) az alábbiakról tájékoztatta a bejelentőt.
Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 30.
napján tartott testületi ülésen - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e)
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1) bekezdés a) pont
1. alpontjában, a 34. § (1) bekezdésében, illetve a 20/1984.(XII.21.) KM
rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva - az önkormányzat tulajdonában
és kezelésében lévő (nagytoldipusztai utakon) súlykorlátozás bevezetését határozta
el.
A súlykorlátozás bevezetésére a belterületi utak állagmegóvása miatt került
sor. A képviselő-testület fent idézett törvényi felhatalmazás alapján, 5 „igen"
szavazattal, minősített többséggel az önkormányzat saját rendeletalkotási
jogkörében megalkotta az önkormányzati tulajdonú Andocs, nagytoldipusztai
utakon súlykorlátozás bevezetéséről szóló 12/2019 (IX.30.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: Ör.)
A kormányhivatal az Ör. törvényességi felügyeleti vizsgálata során megállapította,
hogy a rendelet-tervezet előkészítése során a jogszabály előkészítője (a jegyző)
eleget tett a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: a Jat.)
17. § és 18. §-ban előírt kötelezettségnek, vagyis előzetes hatásvizsgálatot, valamint
indokolást készítettek a rendelet-tervezet elfogadásához.
Törvényességi felügyeleti vizsgálat keretében megállapították azt is, hogy az Ör.-t
- eleget téve az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és
megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló
23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 1. § (3) bekezdésben foglaltaknak - publikálták a
Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendeletek felületén.
Az önkormányzati rendelet előkészítése, megalkotása, közzététele és
tartalma a jogszabályoknak megfelelő, így törvényességi intézkedést nem
igényel. Andocs Község Önkormányzatának jegyzője arról tájékoztatta a
kormányhivatalt, hogy az érintett termőföldek a hivatkozott útszakasz
elkerülésével is megközelíthető.

