Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Hatályos: 2012. április 15-től

Maglód Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének

8/2007.(III.30.)Kt. rendelete
a település egyes területeire való behajtás
rendjéről és a fizetendő díjakról1
ZÁRADÉK
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül:

Maglód, ……….

Margruber János
jegyző
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Egységes szerkezetben a 11/2008. (V.23.) és a 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletekkel.
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rendjéről és a fizetendő díjakról

Maglód Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV.tv 16.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,
valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv, valamint a végrehajtásáról szóló
30/1988.(IV.21.) MT. rendelet alapján a település egyes területeire való behajtás rendjéről és
a fizetendő díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet:
Általános rendelkezések
A rendelet területi, személyi hatálya
1. §
(1) Az rendelet területi hatálya kiterjed Maglód Nagyközség közigazgatási területén a következő területekre (a továbbiakban: védett övezet):
a) 3.5 - 7.5 tonna összsúlyú gépjárművek esetén: 3

















Bajcsy utca
Bajza utca
Deák Ferenc utca
Dózsa György út aszfaltozott része
Erzsébet körút
Határ út
József Attila körút
Kálvin utca
Klauzál utca
Klenova egész területe
Klotild utca
Luther utca aszfaltozott része
Patak köz
Rákóczi utca
Sallai utca (a Fő utca és a Tompa utca között)
Tompa utca
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Módosította a 11/2008.(V.23.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. június 1-től.
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 Wekerle utca
b) 7.5 tonna összsúly felett Maglód egész területére, kivéve:
 a 31-es és a 3111-es főút
 Sugár utca (Bellus tér és a Wodiáner utca között)
 Liszt Ferenc utca
 Ady Endre utca (Liszt Ferenc utca és a Bethlen utca között)
 József Attila krt. (a Fő utca és az Andrássy út között)
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben felsorolt össztömegű gépjárművek tulajdonosaira, üzembentartóira, üzemeltetőire.

A behajtás feltételei
2. §
(1) A védett övezetben székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, jogi személy intézményi behajtási engedélyt csak áruszállításra, az áru ki- és bepakolása idejére kaphat.
(2) A 2 §. (1) bekezdésben felsoroltak, amennyiben a védett övezetben nem közterületen
lévő saját parkolóhellyel rendelkeznek, intézményi behajtási engedélyre jogosultak.
Ezzel az intézményi behajtási engedéllyel közterületen várakozni tilos.
(3) A védett övezetbe a Polgármesteri Hivatal gépjárművei térítésmentesen jogosultak behajtani és várakozni.
3. §
(1) Áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt kaphat az, aki legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművel - a védett övezetben rendszeres áruszállítási-szolgáltatási tevékenységet végez.
(2) Ingatlan felújításánál, építésénél építőanyag ki és beszállítására, illetve az építéshez
szükséges munkagép ki és behajtására behajtási (útvonal-) engedélyt kaphat az, aki a
védett övezetben jogerős építési engedéllyel, és/vagy az építés kivitelezésére vonatkozóan teljes körű felelősség-biztosítással rendelkezik.
4.§.
A lakossági, az intézményi, az áruszállítási-szolgáltatási engedélyek legfeljebb egy évre, de
maximum 2007. december 31-ig adhatók.
5. §
(1) Ideiglenes behajtási engedélyt, útvonal-engedélyt, ideértve a súlykorlátozás táblával
jelzett össztömeg-korlátozás alóli felmentést is - legfeljebb 40tonna össztömegig – indokolt esetben az önkormányzat képviselő-testülete nevében, a körülmények gondos
mérlegelése mellett – a polgármester adhat. A polgármester az össztömeg-korlátozás
alóli felmentést megtagadja, ha a védett övezetben található közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget meghaladó jármű
azon – akár csak eseti jelleggel is – közlekedjék.
(2) Az ideiglenes behajtási engedély az engedély érvényességi időtartama alatt a védett
övezet területére való behajtásra jogosít.
(3) Az ideiglenes behajtási engedély az azon feltüntetett, de legfeljebb 30 napig terjedő
időtartamra adható.
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(4) Az ideiglenes behajtási engedély egy naptári évben ugyanazon kérelmező részére
ugyanazon ingatlan megközelítése céljából (többszöri kiváltás esetén is) összesen 90
napra adható ki.
(5) Az ideiglenes behajtási engedélyért időarányos megváltási díjat kell fizetni.

A díjakról
6. §
A behajtási díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet:
Ellenőrzés
7.§.
(1) A védett övezetben a közterület-felügyelő, valamint a parkoló üzemeltetője jogosult:
a) övezet területére behajtó gépjármű vezetője behatási engedélyének érvényességét,
b) az engedélynek a gépjárművön történő elhelyezését ellenőrizni.
8.§.4

III. fejezet
Eljárási szabályok
9.§.
(1) E rendeletben meghatározott engedélyek kiadása iránti kérelmet - írásban - a polgármesterhez kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező személyi adatait ( név, lakcím, nem magánszemély kérelmező esetén
az elnevezést, a székhelyét, telephelyét, a képviselő nevét, címét),
b) a jármű kategóriájának, illetve típusának megnevezését, a forgalmi rendszámot és a
forgalmi engedély számát.
(3) A kérelmet a polgármester megvizsgálja és amennyiben a rendelet előírásainak megfelel, a költségtérítés befizetése után az engedélyt rögtön kiadja.
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Hatályon kívül helyezte a 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2012. április 15-től.
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Záró rendelkezések
10.§.
(1) E rendelet 2007. április 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Maglód, 2007. április 1.
Tabányi Pál sk.
polgármester

Margruber János sk.
jegyző

ZÁRADÉK
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül:

Maglód, …………..

Margruber János
jegyző
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1. számú melléklet

Behajtási díjak
Éves behajtási engedély:........................................................................ bruttó 24.000,- Ft/év
Eseti behajtási engedély: ....................................................................... bruttó 1.200,- Ft/nap
Több gépjárművel rendelkező fuvarozó vállalkozások: ........ bruttó 24.000,- Ft/év
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