ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2011.(V.31.) Önkormányzati rendelete
a súlykorlátozással érintett helyi közutak behajtási rendjéről
(egybeszerkesztve a 2015. évi változásokkal)
Zalaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a közúti közlekedésről szóló többszörösen módosított 1988. évi I. tv. 34. § (2)
bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
szóló többszörösen módosított 20/1984.(XII.21.) KM. rendelet 2. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja a Zalaszentgyörgy Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő
helyi közutak állapotának védelme, a rossz teherbírású utak további romlásának megelőzése.
2. §
1

A rendelet személyi hatálya kiterjed minden gépjármű tulajdonosra, üzemeltetőre,
használóra, aki a súlykorlátozással érintett (5 tonnánál nagyobb össztömegű) járművel,
járműszerelvénnyel a (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati utakra kíván behajtani.
(2) 2A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Zalaszentgyörgy Község belterületén a „5 t súlykorlátozás”
és a vele együtt alkalmazott „kivéve önkormányzati engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya
alá tartozó útszakaszokra és közterületekre az alábbiak szerint, így ezen utakra kizárólag
behajtási engedéllyel lehet behajtani:
- Ady utca
- Petőfi utca
(1)

(3)

A behajtási engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint
visszavonásának rendjét e rendelet szabályozza.
Az engedély kiadása
3. §
3

A képviselő-testület a behajtási engedélyek kiadására és használatuk jogosultságának
felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására vonatkozó hatáskört a Jegyzőre
ruházza az e rendeletben meghatározottak szerint.
4. §

1
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(1) A behajtási engedélyt kiadó határozat tartalmazza:
a.) mely járműre vonatkozik (forgalmi rendszámmal, illetve más azonosításra
alkalmas módon)
b.) a forgalmi engedélyben tulajdonosként, üzemeltetőként feltüntetett személy nevét
és
lakóhelyét (székhelyét)
c.) az engedély érvényességi idejét
d.) azon önkormányzati út (utak) megnevezését, amelyre az engedély vonatkozik
e.) az e rendeletben foglalt – az engedély használatára vonatkozó előírások közül az
adott
járműre megállapított – szabályokat
f.) a határozat törvényben meghatározott egyéb kötelező tartalmi elemeit
Az engedély kiadásának feltételei
5. §
(1)
(2)

(3)
(4)

A behajtási engedély iránti kérelmet a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja
be, illetve annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez történik a szállítás.
Az engedély kiadásának feltétele, hogy az alábbi méltányolható érdekek valamelyike
fennálljon:
a.) A járművel 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 gépjármű hatósági bizonyítványában feltüntetett lakcím, illetve székhely,
telephely helyi cím és a gépjármű tulajdonosa, használója a gépjárművet a
kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el.
c.) A jármű behajtásához közérdek fűződik.
A (2) bekezdésben meghatározott feltétel valamelyikének fennállását a kérelmezőnek
kérelme
benyújtásakor megfelelően igazolni kell.
A (3) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (2) bekezdésben
foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratot a kérelem benyújtásakor az ügyben eljáró
ügyintézőnek bemutatja, vagy a kérelemhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát
csatolja. A (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott közérdek fennállását – lehetőség
szerint – okirattal akkor kell bizonyítani, ha az nem tekinthető köztudomású ténynek.
6. §

Az engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:
a.) a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét
b.) az érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a kérelmező
az engedély kiadását kéri
c.) a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását, utca, házszám esetleg helyrajzi
számát
d.) a kérelemben utalni kell az 5. § (2) bekezdésében meghatározott valamely feltétel
fennállására és azt röviden meg kell indokolni
e.) a kérelemben fel kell tüntetni a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát).
Amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági
jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni. A kérelem
elbírálásához szükséges adat a járműnek a megengedett legnagyobb össztömege és az,

hogy a jármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.3.) KPM-BM együttes
rendelet 1. számú függelékének II számú, a közúti járművekkel kapcsolatos
fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.
Az engedély érvényességi ideje
7. §
(1) Az engedély a kiadás napjától kezdődően a határozatban megjelölt időpontig egy be- illetve
kihajtásra érvényes.
(2) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik,
ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn.
Erről az engedély kiadóját haladéktalanul értesíteni kell.
Az engedély díja
8. §4
A behajtási engedély díja 30.000,-Ft/behajtás/gépjármű, mely díj az ÁFA-t tartalmazza.
Az engedély felülvizsgálata és visszavonása
9. §
(1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, az önkormányzat ezen feladattal
meghatalmazott munkatársa) kezdeményezésére a polgármester az érvényes engedélyeket
felülvizsgálhatja és amennyiben az indokolt, határozatával visszavonhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkört a polgármester akkor gyakorolhatja, ha az engedély birtokosa
az engedély használatának e rendeletben foglalt szabályait időszakonként visszatérően, vagy
súlyosan megszegi.
Az engedély használata
10. §
(1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel történő behajtásra használható fel, más
járműre nem érvényes.
(2) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra
jogosít fel.
(3) Az engedélyről – bármilyen formában - készített másolat nem használható fel.
Eseti engedélyek, különleges szabályok
11. §
(1) Az 5. § (2) bekezdésében szabályozott feltételeken kívül egy napra, vagy indokolt esetben
több napra szóló eseti engedély adható ki az alábbi esetekben:
a.) különleges alkalmakra (pl.: esküvő, egyéb rendezvény)
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b.) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen lévő ingatlanon építési, felújítási munkát
végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok
elszállítása másként nem oldható meg.
(2) Az eseti engedély iránti kérelemben az (1) bekezdésben meghatározott körülmény fennállására
kell utalni és azt megfelelő indokolással alá kell támasztani.
(3) Az eseti engedély csak az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott esemény
lebonyolításához, illetőleg az (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott munka elvégzéséhez
feltétlenül szükséges ideig jogosít a súlykorlátozással érintett területre történő behajtásra,
illetve az ott történő várakozásra.
(4) Az eseti engedély kiadásáért a 8. §-ban meghatározott díjat kell fizetni, egyebekben az eseti
engedélyre az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.
Vegyes és záró rendelkezések
12. §5
13. §
(1) E rendelet 2011. június 15-én napján lép hatályba.
(2) E rendelet a belsőpiaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK Európai Parlamenti és
Tanácsi
irányelveknek való megfelelést szolgálja.

Zalaszentgyörgy 2011. május 30.

Kovács Dezső sk.
polgármester

Takács Árpádné sk.
körjegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet 2011. május 31. napján kihirdetve.
Zalaszentgyörgy, 2011. május 31.

Takács Árpádné sk.
körjegyző
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