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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete
a település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe
történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a)1. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed Maglód város közigazgatási területén a korlátozással terhelt
utakra, korlátozott forgalmú övezetbe vagy védett utcákba behajtó vagy behajtani szándékozó tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre és szerelvényeire
(továbbiakban együttesen: tehergépjármű{vek}), azok tulajdonosára, üzemben tartójára, a
járművek vezetőjére, illetve a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosára, illetve jogszerű
használójára, továbbá az építési/bontási engedély jogosultjára, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti egyszerű bejelentéshez
kötött építési tevékenység jogosultjára.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPMBM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 49. és 50. §-a szerinti megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést használó járművekre, valamint az élet- és vagyonbiztonság védelme
érdekében behajtó gépjárművekre.
(3) E rendelet alkalmazásában:
a) korlátozással terhelt utak: a KRESZ a 14. § (1) bekezdés r), t) pontjai szerinti
jelzőtáblával védett Maglód Város Önkormányzat kezelésében levő helyi közutak;
b) korlátozott forgalmú övezet: a KRESZ 14. § (1) bekezdés z/2. pontjában meghatározott
módon kijelölt és e rendelet 2. mellékletével megállapított olyan terület, ahová a
jelzőtáblán
megjelölt,
megengedett
legnagyobb
össztömeget
meghaladó
tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel közlekedni
tilos;
c) védett utca: a rendelet 1. mellékletében meghatározott azon korlátozással terhelt utak,
melyekre tehergépkocsival – kivéve a legfeljebb 7500 kilogramm megengedett
legnagyobb össztömegű tehergépkocsit –, valamint vontatóval, mezőgazdasági
vontatóval és lassú járművel behajtani tilos.
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2. A behajtás feltételei
2. §
(1) A korlátozással terhelt önkormányzati kezelésben lévő közutakon, valamint korlátozott
forgalmú övezetben a korlátozásban előírt össztömeget meghaladó gépjárművek helyi
közútra történő behajtásához behajtási hozzájárulás szükséges. A behajtási hozzájárulást a
közútkezelői hozzájárulások kiadására jogosult egyetértése mellett a polgármester adja ki.
(2) A korlátozással terhelt utakra, valamint korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási
hozzájárulás kérelemre az alábbi célok érvényesülése érdekében kérhető:
a) az ingatlan megközelítése, amelyhez, illetve amelytől árut szállítanak és az áru szállítása
másként nem oldható meg,
b) a korlátozással terhelt út mellett vagy korlátozott forgalmú övezetben folyó építési
tevékenység helyszínére, illetve építési tevékenység helyszínéről való szállítás a
szükséges legkisebb megengedett össztömegű járműszerelvénnyel, tehergépkocsival
és/vagy vontatóval,
c) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű telephelye, illetve
igazolható tárolóhelye a korlátozással terhelt út mellett vagy korlátozott forgalmú
övezetben van,
d) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű korlátozással terhelt
útra vagy korlátozott forgalmú övezetbe való behajtásához közérdek fűződik.
(3) A polgármester a behajtási hozzájárulásban előírhatja az utak és tartozékainak védelmét
biztosító feltételeket, továbbá előírhatja azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie
kell.
(4) A polgármester a behajtási hozzájárulás kiadását elutasíthatja, ha a közútkezelői
hozzájárulások kiadására jogosult álláspontja szerint helyi közút állapota vagy teherbírása
alapján nem alkalmas arra, hogy azon a megengedettnél nagyobb össztömegű gépjármű
közlekedjék.
(5) A polgármester a behajtási hozzájárulást visszavonja, ha a jogosult a hozzájárulásban
foglaltakat megsérti.
(6) Védett övezetbe a megengedettnél nagyobb össztömegű gépjármű behajtásához behajtási
hozzájárulás nem adható ki.
(7) A korlátozással terhelt utak kijelölése a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik.
3. §
(1) Az e rendeletben meghatározott behajtási hozzájárulás kiadása iránti kérelmet főszabályként
a Polgármesteri Hivatalban, írásban kell benyújtani a polgármesterhez.
(2) Eseti, nem éves behajtási hozzájárulás esetében a kérelmező a kérelmét elektronikusan is
benyújthatja az önkormányzat honlapján megjelölt e-mail címen keresztül.
(3) A hozzájárulás kiadása kérelmet az 1. § (1) bekezdésében jelzett gépjárművek tulajdonosa,
üzembentartója, illetve a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa, jogszerű használója,
továbbá az építési tevékenység 1. § (1) bekezdés szerinti jogosultja nyújthatja be a 3. vagy 4.
melléklet szerinti formanyomtatványon.
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(4) A kérelmező köteles a kérelem bejelentésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való
jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni.
Elektronikus benyújtás esetén a jogosultságot igazoló dokumentumokat elektronikus
formában kell mellékelni.
(5) A polgármester és a közútkezelői hozzájárulások kiadására jogosult a kérelmet megvizsgálja,
és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, úgy a befizetést követően a hozzájárulást
5 napon belül kiadja.
4. §
(1) A behajtási hozzájárulás az adott kérelemben megjelölt járműre, járművekre vagy
építkezésre, névre, útvonalra és időtartamra szól. A behajtási hozzájárulás nem ruházható át.
(2) Építkezéshez biztosított behajtási hozzájáruláson túl a korlátozott forgalmú övezetbe vagy
korlátozással terhelt utcába történő behajtás esetén a tehergépjármű vezetőjének szükséges
magánál tartani mindazon dokumentumokat, melyek igazolják, hogy a tehergépjármű a
hozzájárulásban megjelölt építkezéshez tart, vagy onnan távozik. Az építkezéshez biztosított
behajtási hozzájárulás eredeti példányát vagy annak fénymásolatát a tehergépjármű vezetője
részére az építtetőnek kell biztosítania.
(3) A behajtási hozzájárulásnak tartalmaznia kell:
a) gépjármű forgalmi rendszámát vagy az építkezés címét
b) a megengedett legnagyobb össztömeget, melyet a hozzájárulással rendelkező jármű nem
haladhat meg,
c) az érvényesség időtartamát,
d) a korlátozott forgalmú övezet, korlátozással terhelt út megnevezését
e) a jogcímet,
f) szükség esetén a megközelítési útvonalat.
(4) Építkezéshez biztosított behajtási hozzájárulás az építkezés időtartamára, de a benyújtástól
maximum két évre szól.

3. Ellenőrzés
5. §
A korlátozással terhelt utakra, korlátozott forgalmú övezetbe vagy védett utcákba tehergépjárművel történő behajtás esetén a behajtási hozzájárulás és az egyéb szükséges
dokumentumok meglétét, azok érvényességét a rendőri szerveken túl a Maglódi Polgármesteri
Hivatal közterület-felügyelői ellenőrizhetik.
4. Díjak
6. §
(1) A behajtási hozzájárulások kiadásáért a kérelmezőnek a közút kezelője részére a 5.
mellékletben meghatározott díjat kell fizetnie.
(2) Nem kell díjat fizetni a közszolgáltatást biztosító gépjárművek esetében.
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5. Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Maglód Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő
díjakról szóló 8/2007. (III.30.) Kt. rendelete.

Tabányi Pál
polgármester

Margruber János
jegyző

Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. június 27.

Margruber János
jegyző
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1. melléklet

VÉDETT UTCÁK
1. Aradi Vértanúk utca
2. Kálvin utca
3. Patak utca
4. Vak Bottyán utca
5. Irinyi köz
6. Nap utca
7. Fűzfa utca
8. Liliom utca
9. Kastély köz
10. Kikelet utca
11. Páskom köz
12. János utca
13. Galilei utca
14. Rózsa utca
15. Luther Márton utca Wodiáner utcától északra eső része
16. Gutenberg sor
17. Semmelweis utca
18. Deák utca
19. Rákóczi utca Szent István tértől Deák utcáig tartó szakasza
20. Klauzál utca
21. Bocskai utca
22. Irányi Dániel utca
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2. melléklet

7.5 TONNÁS KORLÁTOZOTT FORGALMÚ ÖVEZETEK
Klenova:
A Katona József utca – 31-es út – Csokonai utca – Rózsaszál utca –
Homoród utca – Torockó utca – Mikszáth Kálmán utca által határolt terület
Krisztina-telep:
Mendel utca – 31-es út – Fő utca – Sallai utca által határolt terület
Nyaraló:
Fő utca – Liszt Ferenc – Vasút – Határ utca – Katona József utca által
határolt terület (kivéve a védett utcák, az Ady Endre utca Liszt Ferenc
utcától a Martinovics-térig terjedő szakasza, a Martinovics-téri körforgalom,
valamint Kossuth Lajos utca Martinovics-tértől a Fő utcáig terjedő szakasza)
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3. melléklet

BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM
I. Kérelmező adatai:
Magánszemély esetén:
Név:

.....................................................................................................................

Lakcím:

.....................................................................................................................

Nem magánszemély esetében:
Név:

.....................................................................................................................

Székhely:

.....................................................................................................................

Telephely:

.....................................................................................................................

Képviselő neve, címe:

.....................................................................................................................

Adószám:

.....................................................................................................................

II. Gépjármű adatok:
1. Típusa:

2. Típusa:

Forgalmi rendszáma:

Forgalmi rendszáma:

Kategória:

Kategória:

3. Típusa:

4. Típusa:

Forgalmi rendszáma:

Forgalmi rendszáma:

Kategória:

Kategória:

5. Típusa:

6. Típusa:

Forgalmi rendszáma:

Forgalmi rendszáma:

Kategória:

Kategória:

III. Szállítással kapcsolatos adatok:
1. Úti cél:
Útvonal:

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Szállítandó anyag: ......................................................................................................................................
A jármű tömege: .........................................
2. Úti cél:
Útvonal:

Rakomány tömege: ............................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Szállítandó anyag: ......................................................................................................................................
A jármű tömege: .........................................

Rakomány tömege: ............................................
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3. Úti cél:
Útvonal:
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......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Szállítandó anyag: ......................................................................................................................................
A jármű tömege: .........................................
4. Úti cél:
Útvonal:

Rakomány tömege: ............................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Szállítandó anyag: ......................................................................................................................................
A jármű tömege: .........................................
5. Úti cél:
Útvonal:

Rakomány tömege: ............................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Szállítandó anyag: ......................................................................................................................................
A jármű tömege: .........................................
6. Úti cél:
Útvonal:

Rakomány tömege: ............................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Szállítandó anyag: ......................................................................................................................................
A jármű tömege: .........................................

Rakomány tömege: ............................................

IV. KÉRELEM
Alulírott, ………………………….……….. kérem Maglód Város Polgármesterét, hogy a
fenti úti cél(ok) megközelítése érdekében behajtási hozzájárulást szíveskedjenek adni.
a) ……………..………………… napjára
vagy
b) …………………………… tól – ……………………….-ig terjedő 1 éves időtartamra.
Dátum: …………………………
………………………..……………..

kérelmező aláírása
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4. melléklet

ÉPÍTKEZÉS IDŐTARTAMÁRA SZÓLÓ
BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM
(maximum két évre)

I. Kérelmező adatai:
Magánszemély esetén:
Név:

.....................................................................................................................

Lakcím:

.....................................................................................................................

Nem magánszemély esetében:
Név:

.....................................................................................................................

Székhely:

.....................................................................................................................

Telephely:

.....................................................................................................................

Képviselő neve, címe:

.....................................................................................................................

Adószám:

.....................................................................................................................

II. Szállítással kapcsolatos adatok:
Építkezés címe: .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Alulírott, ………………………………………….. kérem Maglód Város Polgármesterét,
hogy a fenti építkezés tehergépjárművel történő megközelítése érdekében behajtási
hozzájárulást szíveskedjenek adni az építkezés időtartamára.
Dátum: …………………………
…………………..…………………..

kérelmező aláírása
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5. melléklet

DÍJAK
1. Építkezéshez kapcsolódó behajtási hozzájárulás megszerzésének díjmértéke rendeltetési egységenként ..................................... 120.000 Ft + Áfa
2. Telekingatlanra történő eseti áru-és anyagszállításhoz kapcsolódó behajtási hozzájárulás megszerzésének díja naponként:
a) 12 tonna össztömegig .........................................................
b) 12-20 tonna össztömegig....................................................
c) 20-30 tonna össztömegig....................................................
d) 30 tonna össztömeg felett...................................................

2.500 Ft + Áfa
6.000 Ft + Áfa
15.000 Ft + Áfa
20.000 Ft + Áfa

3. Éves áruszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó behajtási hozzájárulás megszerzésének díja járművenként:
a) 12 tonna össztömegig......................................................... 25.000 Ft + Áfa
b) 12-20 tonna össztömegig ................................................... 50.000 Ft + Áfa
c) 20-30 tonna össztömegig ................................................... 100.000 Ft + Áfa
d) 30 tonna össztömeg felett................................................... 300.000 Ft + Áfa
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