Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének
16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l

Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 34. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet (továbbiakban:
rendelet) alkotja:

1. A rendelet célja
1.§
A rendelet célja a Páty Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lév helyi
közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak állagromlásának megel zése, a helyi
közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása.

2. A rendelet hatálya
2. §
(1)
A rendelet területi hatálya a súlykorlátozást el író közúti jelz táblákkal jelzett
útszakaszokra terjed ki.
(2)
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járm vezet re, aki a rendelettel érintett
területen a rendelet hatálya alá tartozó járm vel kíván közlekedni. A rendelet hatálya nem
terjed ki a közfeladatot ellátó járm vek vezet ire.

3. Súlykorlátozási tilalom
3.§
(1)
A súlykorlátozást el író közúti jelz táblákkal jelzett útszakaszokra az ott megjelöltnél
nagyobb megengedett legnagyobb össztömeg járm vel behajtani tilos.
(2)
A rendelet hatálya alá tartozó utakon a súlykorlátozás elrendelését a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975.(II.3.) KPM-BM együttes rendelet 14. § l) pontjának megfelel
közúti jelz tábla kihelyezésével kell jelölni.
(3)
A súlykorlátozást el író közúti jelz táblákkal jelzett útszakaszokon súlykorlátozás
hatálya alá tartozó járm vel kizárólag Páty Község Önkormányzata által kiállított behajtási
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engedély birtokában szabad közlekedni. A behajtási engedélyek kiadásának, felhasználásának
és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjét e rendelet szabályozza.

4. Az engedély kiadásának feltételei
4. §
(1)
A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a Jegyz jár el. A behajtási engedély
iránti kérelmet írásban, e rendelet 1. mellékletében található nyomtatvány kitöltésével kell
benyújtani. A kérelmet a gépjárm tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be, illetve annak
az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járm vel szállítás történik.
(2)
Engedély egy adott gépjárm re adható ki az e rendeletben el írt feltételek fennállása
esetén. Amennyiben egy kérelmez több járm re vonatkozóan kíván benyújtani engedély
kiadása iránti kérelmet, úgy minden járm re külön engedélyt kell kiadni.
(3)

Az engedély csak méltányolható érdekb l adható ki, melyek a következ k lehetnek:
a) a járm vel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az
áru be- és kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek
árán oldható meg.
b) a gépjárm forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, illetve a velük kötött
megállapodás alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye,
illetve telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjárm vet
a kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el.
c) a járm behajtásához közérdek f dik.
d) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és
az épít - és egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása
másként nem oldható meg.

(4)
A (3) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének
kérelmez nek kérelme benyújtásakor megfelel en igazolni kell.

fennállását

a

(5)
A (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelel , ha a kérelmez a (3) bekezdésben
foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratot a kérelem benyújtásakor az ügyet el készít
ügyintéz nek bemutatja, vagy a kérelemhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát csatolja.
A (3) bekezdés c.) pontjában meghatározott közérdek fennállását – lehet ség szerint –
okirattal akkor kell bizonyítani, ha az nem tekinthet köztudomású ténynek.
(6)
Azon járm vek esetén, melyek tulajdonosa / üzembentartója a hatósági nyilvántartás
szerint a gépjárm adót Pátyon fizeti meg, az engedély kiadásának feltétele, hogy a gépjárm
tulajdonosának / üzembentartójának a gépjárm adókról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben
meghatározott gépjárm adó adóhátraléka nincs. Ennek ellen rzése a forgalmi rendszám
alapján az Adóirodán történik.
(7)
Amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei maradéktalanul teljesülnek,
a Jegyz a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 1 napon belül adja meg.
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5. §
A behajtási engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:
a) a kérelmez nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét,
b) az érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a
kérelmez az engedély kiadását kéri
c) a megközelítend ingatlan pontos meghatározását, utca, házszám esetleg helyrajzi
számát
d) a kérelemben meg kell jelölni az 4. § (3) bekezdésében meghatározott valamely
feltétel fennállását
e) azt az id tartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri
f) a gépjárm hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járm vet – a
vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más
azonosításra alkalmas módon kell meghatározni.
g) a járm nek a megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a járm a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.3.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú
függelékének II számú, a közúti járm vekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely
járm kategóriába tartozik.

5. Az engedély érvényességi ideje
6. §
(1)
Az engedély a kiadás napjától kezd
en az engedélyez határozatban megjelölt
id pontig érvényes. Az engedély érvényességének legrövidebb id tartama 1 nap, leghosszabb
id tartama 1 év.
(2)
Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi id n belül érvénytelenné
válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak
fenn. Err l az engedély kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesíteni kell.
6. Az engedély díja
7. §
(1)
A behajtási engedélyért a kérelmez nek a kérelem benyújtásával egyidej leg díjat kell
fizetnie, melynek mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2)
A behajtási engedély díját a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni. Az
engedély kiadásának feltétele a kiszabott díj megfizetésének igazolása.
(3)
Mentes a díjfizetési kötelezettség alól azon járm tulajdonosa / üzembentartója, akinek
Páty község közigazgatási területén lév telephelye kizárólag a súlykorlátozással érintett
önkormányzati utakon közelíthet meg.
(4)
A díj mértékét évenként, a költségvetési rendelet elfogadásakor vizsgálja felül az
Önkormányzat.
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7. Az engedély felülvizsgálata és visszavonása
8. §
(1)
A behajtási engedély ellen rzésére jogosult a rend rség, Polgármesteri Hivatal,
Mez rendészet, település r.
(2)
Amennyiben az ellen rzés során az ellen rzést végrehajtó azt tapasztalja, hogy a
behajtási engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltér en használják fel,
kezdeményezheti a behajtási engedély visszavonását.
8. Az engedély használata
9. §
(1)
Az engedély csak az abban meghatározott járm vel történ behajtásra használható fel,
más járm re nem érvényes. A behajtási engedélyt a gépjárm vezet jének a gépjárm vel a
súlykorlátozással érintett területen történ közlekedés során magánál kell tartania és azt
ellen rzéskor az ellen rz személynek át kell adnia.
(2)
Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá es közterületekre történ
behajtásra jogosít fel.
(3)

Az engedélyr l – bármilyen formában - készített másolat nem használható fel.
9. Szabálysértési rendelkezések
10. §

Aki az e rendelet 9. §-ában meghatározott szabályokat megszegi, – feltéve, hogy a
cselekmény nem min sül magasabb szint jogszabályok által meghatározott szabálysértésnek
vagy b ncselekménynek - szabálysértést követ el, és 50.000,-Ft-ig terjed pénzbírsággal
sújtható.
10. Záró rendelkezések
11. §
(1) E rendelet 2014. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésér l a jegyz a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyz

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetve:
Páty, 2014. június 26.
Dr. Guba Zsolt
jegyz
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1. melléklet a 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Páty Község Önkormányzat közigazgatási területén lév , súlykorlátozással érintett közutak
használatához
Gazdasági társaságok esetében:
Igényl neve:……………………………………………..Telefon:…………...........................
Címe:………………………………………………………………………………………......

Cégjegyzékszáma:………………………Adóigazgatási azonosító száma:….…………………
Aláírásra jogosult:……………………………………………………………………………...

Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén:
Igényl neve:…………………………………………..Telefon:……………………………...
Lakcíme:……………………………………………………………………………………….
Születési hely és id :……………………….............Személyi ig.szám:………………………
Vállalkozói igazolvány száma:………………………………………………………………...

A kérelmezett behajtási engedély hatálya alá tartozó utak, útszakaszok, terület:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A megközelítend ingatlan pontos címe – ennek hiányában helyrajzi száma:
………………………………………………………………………………………………….
A behajtási engedély érvényességének kérelmezett id tartama:
.…....év ..…….hó ……naptól ……..év ..….….hó ……napig
A gépjárm forgalmi rendszáma, hatósági jelzése/ azonosítója:
………………………………………………………………………..

A járm megengedett legnagyobb össztömege: ………………………. t
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A behajtási engedély kiadását a rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe
vételével az alábbi indokok alapján kérem:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat csatolom:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Páty, ……...év …………………..hó ……napján

……………………….……………
kérelmez aláírása
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2. melléklet a 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

A behajtási engedély díja

Id tartam

Díj összege
3,5 t-tól 10 t-ig

Díj összege 10 t
felett

1 - 6 nap

1.000,- Ft/nap

2.000,- Ft/nap

1 hét

5.000,- Ft/hét

10.000,- Ft/hét

1 hónap

15.000,- Ft/hó

30.000,- Ft/hó

1 év

80.000,- Ft/év

160.000,- Ft/év

