Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (VII.13.)
önkormányzati rendelete az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről
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Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) területi hatálya Adásztevel község
közigazgatási területén a „Súlykorlátozás – a táblán megjelölt 12 tonnánál
nagyobb össztömegű járművel közlekedni tilos – kivéve engedéllyel” közúti
jelzőtáblák hatálya alá tartozó, önkormányzati tulajdonban lévő belterületi közútra
terjed ki.
(2) A Rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
a) minden olyan járműre, járműszerelvényre – ide nem értve a közúti
személyszállító járművet - (a továbbiakban: jármű), amelynek megengedett
legnagyobb össztömege a 12 tonnát meghaladja.
b) a súlykorlátozással érintett útszakaszokra történő behajtási engedélyek
kiadásának és felhasználásának rendjére.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű-tulajdonosra,
üzembentartóra és járművezetőre, aki a Rendelettel érintett területre 12 tonnánál
nagyobb össztömegű járművel hajt be, kivéve a közfeladatot ellátó járművek
vezetőit.
2. Súlykorlátozási tilalom
2. § (1) A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszok felsorolását az 1.
melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. mellékletben megjelölt utakat a súlykorlátozás elrendelését jelző, a közúti
közlekedés szabályiról szóló 1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1)
bekezdés l) pontjának megfelelő 12 t megjelölésű közúti jelzőtábla kihelyezésével kell
jelölni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott súlykorlátozó tábla alá „Kivéve engedéllyel”
kiegészítő táblát kell elhelyezni.
(4) A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra a súlykorlátozás
hatálya alá tartozó járművel behajtani a polgármester által kiadott behajtási engedély
birtokában lehet.
3. Az engedély kiadásának feltételei
3. § (1) A behajtási engedély kiadása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon (2. melléklet), egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság
feltételeinek egyidejű igazolásával, a jármű üzembentartója (tulajdonosa), illetve
annak az ingatlannak a tulajdonosa nyújthatja be, aki részére a súlykorlátozással
érintett járművel szállítás történik.
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(2) A behajtási engedély egy adott gépjárműre adható ki, a Rendelet által előírt feltételek
fennállásának megfelelő igazolása esetén.
(3) A behajtási engedély kiadásának feltételei:
a) a gépjárművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan szállítanak, és az
áru ki- és berakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek,
anyagi ráfordítással oldható meg, vagy
b) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek,
és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve bontási anyagok elszállítása
másként nem oldható meg, vagy
c) a mezőgazdasági munkát végző gépjármű a mezőgazdasági területet más úton
csak aránytalanul nagy nehézségek árán tudja megközelíteni.
4. Az engedély kiadása
4. § (1) Képviselő-testület a behajtási engedélyek kiadására és használatuk jogosultságának
felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására vonatkozó hatáskört a
polgármesterre ruházza.
(2) A behajtási engedélyt kiadó határozat tartalmazza
a) a jármű pontos megjelölését (forgalmi rendszámmal, vagy más, azonosításra
alkalmas módon),
b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként (tulajdonosként) feltüntetett személy
nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, székhelyét, vagy telephelyét,
c) a Rendeletbe foglalt – az engedély használatára vonatkozó előírások közül az
adott járműre megállapított – szabályokat,
d) az engedély érvényességi idejét,
e) azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie kell,
f) a határozat – törvényben meghatározott – egyéb kötelező tartalmi elemeit.
(3) A behajtási engedély 13 x 9 cm méretű, fekvő szöveg-elrendezésű kártya (3.
melléklet), amely tartalmazza:
a) az engedély sorszámát,
b) a gépjármű azonosítási adatait,
c) az engedély érvényességének idejét,
d) a kiállítás dátumát,
e) a polgármester aláírását és Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) bélyegző lenyomatát.
(4) A behajtási engedély kiadására vonatkozó ügyintézési határidő 3 munkanap.
(5) A kiadott behajtási engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
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5. Az engedély érvényességi ideje
5. § (1) A behajtási engedély kiadható
a) a meghatározott napon történő egyszeri be- és kihajtásra,
b) 7 napra,
c) 30 napra,
d) 1 évre.
A naptári napban meghatározott időtartam az adott napon 0 órától 24 óráig érvényes.
(2) Azon jármű üzembentartója (tulajdonosa) részére, akinek Adásztevel község
közigazgatási területén lévő telephelye kizárólag a súlykorlátozással érintett helyi
közutakon közelíthető meg, az engedély 1 évre kiadható.
(3) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné
válik, ha az engedély kiadásának Rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak
fenn. Erről az engedély kiadóját – az engedély egyidejű visszaszolgáltatásával –
haladéktalanul értesíteni kell.
(4) A Rendeletben meghatározott szabályok betartását a rendőrség, a polgármester és az
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) munkatársai
ellenőrzik.
6. Az engedély felülvizsgálata és visszavonása
6. § (1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek kezdeményezésére a polgármester az
érvényes engedélyt felülvizsgálhatja, és amennyiben indokolt, határozatával
visszavonhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkört a polgármester akkor is gyakorolhatja, ha az
engedély birtokosa az engedély használatának a Rendeletben foglalt szabályait
időszakonként visszatérően, vagy súlyosan megszegi.
7. Az engedély használata
7. § (1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra használható fel,
más járműre nem érvényes. Az engedélyt a jármű vezetőjének jól látható helyen kell
elhelyeznie.
(2) Az engedélyről bármilyen formában készített másolat nem használható fel.
(3) Az engedély csak az abban meghatározott, korlátozás alá eső közterületekre történő
behajtásra jogosít fel.
(4) A súlykorlátozott területeken az ellenőrző szervek jogosultak az övezet területére
behajtó gépjárműre kiállított behajtási engedély meglétét és érvényességét
ellenőrizni.
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8. Záró rendelkezés
8. § A Rendelet 2016. július 16. napján lép hatályba.
Adásztevel, 2016. július 12.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetve: 2016. július 13.
Adásztevel, 2016. július 12.

Kelemen László
jegyző
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1. melléklet 8/2016.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Súlykorlátozás alá tartozó önkormányzati utak

Rákóczi utca
Kossuth utca

2. melléklet 8/2016.(VII.13.) önkormányzati rendelethez

Adásztevel Község Önkormányzata
Izuiik
Iz
Uik
Uzk

8561 Adásztevel, Árpád utca 22.
Tel/Fax: 0689/354-759
E-mail: adasztevel@emw.hu

Behajtási engedély kérelem
a 12 tonnánál nagyobb össztömegű járművel a súlykorlátozással érintett helyi közútra/útra
történő behajtás engedélyezéséhez
Természetes személy
Igénylő neve:
Születési helye:

ideje (év, hó, nap):

Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Telefonszáma:
Gazdálkodó szervezet
Neve:
Cégjegyzék száma/hatósági nyilvántartási száma:
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Cégjegyzékre jogosult neve:
Főtevékenysége (TEÁOR szerint):
Igénylő adószáma
Ügyintéző neve:

Telefonszáma:

A gépjármű üzembentartójának/ tulajdonosának
Neve:
Címe:
Elérhetősége:

Gépjármű
A gépjármű forgalmi rendszáma:
Forgalmi engedély száma:
A gépjármű típusa, kategóriája:
Gépjármű össztömege:

A behajtással érintett
Ingatlan(ok) megnevezése:
Címe, hrsz.:

Útvonal meghatározása

A behajtás tervezett időpontja, időtartama
20….év…………………………….hó………………….naptól,
20….év…………………………….hó………………….napjáig.

A kérelem benyújtásának oka:
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A) A járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru
szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg.
B) A jármű hatósági bizonyítványában (forgalmi engedélyében) feltüntetett lakcím, illetve
székhely, telephely helyi cím és gépjármű tulajdonosa, használója a járművet a kérelemben
megjelölt saját ingatlanán belül- garázsban, udvaron- helyezi el.
C) A mezőgazdasági munkát végző gépjármű a mezőgazdasági területet más úton csak
aránytalanul nagy nehézségek árán tudja megközelíteni.

Adásztevel, …………………………

……...…………………………………
kérelmező aláírása

Megjegyzés: A kérelemhez a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát csatolni kell. A
behajtási engedély legfeljebb 1 évre adható ki.
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Behajtási engedély
Adásztevel Község Önkormányzatának
közigazgatási területére
Név:
Telephely:
Tehergépkocsi típusa:
Forgalmi rendszáma:
Forgalmi engedély száma:
Gépjármű össztömege:
Útvonal:
Érvényes:

Fodor Béla
polgármester

p.h.

