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A KÉPVISELŐ TESTÜLET ÁLTAL A JEGYZŐRE ÁTRUHÁZOTT 

HATÁSKÖRÖK 

 

 

1. Eljár a járművezető által tett bejelentés tárgyába közúti jelzés rongálása, beszennyezése, 

vagy a közútra került olyan akadály esetén, amely a közlekedés biztonságát súlyosan 

veszélyezteti. [1988. évi I. törvény 7. § (3) bek.] 

 

2. A hozzájárulása nélkül, vagy attól eltérő módon az út területén elhelyezett reklámtáblát, 

reklámhordozót, egyéb reklámcélú berendezést és tájékozódást segítő jelzést megjelenítő 

reklámcélú eszközt a reklám célú tárgy tulajdonosának, közvilágítási-, villany-, telefonoszlop 

esetében az oszlop tulajdonosának vagy a reklámtábla tulajdonosának költségére 

eltávolíthatja. [1988. évi I. törvény 12. § (5) bek.] 

 

3. Jogosult a közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a közúton folyó 

munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási körülmények 

miatt. [1988. évi I. törvény 14. § (1) bek. a) pont] 

 

4. Jogosult a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készíteni annak érdekében, 

hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21. § (5) bekezdése szerinti 

kormányrendeletben meghatározott szabályszegések elkövetését bizonyítani lehessen. Köteles 

a készített felvételt haladéktalanul átadni a Kormány által rendeletben kijelölt hatóságnak. 

[1988. évi I. törvény 33. § (2) bek.] 

 

5. Köteles a közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi 

rendjét meghatározó jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére 

fordított költségeket nyilván tartani. [1988. évi I. törvény 34. § (3) bek.] 

 

6. Köteles a közút megrongálódását – az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló 

jogszabályok szerint eljárva – kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető 

helyzetet elhárítani. Köteles a kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig a forgalomban 

résztvevőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást 

elrendelni, illetőleg a közutat lezárni. [1988. évi I. törvény 34. § (4) bek.] 

 

7. Értesíti a bírság kiszabására jogosult, külön jogszabályban meghatározott hatóságot, ha 

közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen nem utasforgalomból származó 

hulladék került elhelyezésre és az ilyen hulladék elhelyezője azonosítható, továbbá a 

hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának lehet helye. A hulladékkezeléssel és az eljárással 

kapcsolatos költségeit a hulladék elhelyezőjével szemben érvényesíti. [1988. évi I. törvény 34. 

§ (6) bek.] 

 

8. Lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal összefüggő 

önkormányzati hatósági eljárást, és közigazgatási bírságot szab ki. [7/2014. (II. 05.) 

önkormányzati rendelet] 

 

                                                 
1 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2016. (VII.04.) önkormányzati rendeletének 

2. §-a. Hatályos: 2016. július 05-től 



9.2 Lefolytatja a kedvtelésből tartott állatok tartásával összefüggő önkormányzati hatósági 

ügyben indult hatósági eljárásokat. [14/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 6. § (2) 

bekezdés] 

 

                                                 
2 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat 13/2017. (VII. 03.) önkormányzati rendeletének 4. §-a. Hatályos: 

2017. július 05-től 


