
Pitísborosjenő Község Önkormányzatának

5/2022. fV. 18.) sz. rendelete

a helyi közutak fokozott elhasználódását, áUagromlását és károsodását eredményező

igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011

évi CLXXXDÍ. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja szerint meghatározott helyi

önkonnányzati feladatkörében eljárva a településüzemeltetés biztosítása érdekében a helyi
közutak fenntartása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti
jogkörében, a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

6:564 § -a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

feladafkörében eljárva, az Önkonnányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak és
műtárgyak állagának megóvása, fenntartás és a helyi közutakon a biztonságos közlekedés
biztosítása érdekében, az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§

(1) A rendelet területi hatálya Pilisborosjenő Község (a továbbiakban: Község)
közigazgatási területén lévő, a Község tulajdonában és kezelésében lévő helyi
közutakra (a továbbiakban: közúthálózat) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közúfhálózatot igénybe vevö 2. § (3)

bekezdése szerinti össztömeget meghaladó tehergépjárművek tulajdonosaira,

üzemeltetőire, használóira, (a továbbiakban együtt: Használó) azonban nem terjed ki a
fegyveres erök és testületek, a katasztrófavédelem, a mentők, a kommunális és közmű

szolgáltatókjárműveire, közfeladataik teljesítése során.



2.§

(1) Pilisborosjenő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkonnányzat) hatáskörében

eljárva, illetékességi területén a vagyonbiztonság fenntartása érdekében megállapítja

és folyamatosan felülvizsgálja a közlekedés rendjét.

(2) Az Önkormányzat közlekedés rendje szerint meghatározott súlykorlátozástól eltérő,

azt meghaladó tehergépjárművek megengedett legnagyobb össztömegének utakra

gyakorolt terhelését építkezés, felújítás, valamint túlméretes áruszállítás jogszerű

igénybevétele miatt, a köztulajdon megóvása érdekében jogszerű károkozásnak

tekinti.

(3) A Község területén a 3. 5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó

tehergépjárművek a közútiiálózat fokozott elhasználódását, állagromlását és

károsodását eredményező egyben jogszerű használata miatt, a közúthálózat

használóját kártalanítási kötelezettség terheli a Ptk. 6:564. §-a alapján.

(4) A közúthálózatot igénybe venni szándékozó Használóval az Onkormányzat -

amennyiben a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tengelyterheléssel

fokozott elhasználódást és állagromlást valósít meg a (2) bekezdés szerinti Használó,

de nem okoz balesetveszélyes és végleges rongálódást a közlekedési mfi-astruktúrában

- Kártalanítási Megállapodást köt a Ptk. 6:71. §-a (szerződéskötési kötelezettség)

alapján. A Kártalanítási Megállapodás megkötése és a megállapodásban rögzített

kártalanítási összeg megfizetése a Használó részéről a közúthálózat igénybevételének

előfeltétele. A megállapodás szerinti befizetést igazoló bizonylat a Kártalanítási

Megállapodás mellékletét képezi.

(5) A Kártalanítási Megállapodás megkötése elsődlegesen biztosítja a helyi közút

tulajdonosát és kezelöjét a fokozott igénybevétel általi elhasználódás és állagromlás

mértéke szerint keletkező kár helyreállításának minimalizálásáról.

(6) A Kártalanítási Megállapodásban rögzítésre kerül a Használó gépjárművének a

súlykorlátozástól eltérő, azt meghaladó gépjánnűvek megengedett legnagyobb

össztömegének utakra gyakorolt terhelése, a közút közlekedés rendjétől eltérő



használatának idöpontja, valamint a fizetendő kártalam'tási összeg, amelynek mértékét

jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázata tartalmazza.

3.§

(1) Jelen rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti megállapodás megkötésének kötelezettsége

alól mentesülnek azok a vállalkozások, vállalkozók és civil szervezetek, amelyeknek

cégnyilvántartásba, vagy egyéb nyilvántartásba bejegyzett székhelye, telephelye,

fióktelepe a Községben található. Továbbá, mindazok a 3,5 tonna megengedett

legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű tulajdonosok, akiknek a közúti

közlekedésröl szóló 1988. évi I. törvény 14/A. § (6) bekezdése alapján Pilisborosjenö

Község Önkormányzatának Jegyzője a tárolásra való alkalmasságról hatósági
bizonyífrványt állított ki.

(2) Továbbá mindazok a Használók mentesülnek a Kártalanítási Megállapodás

megkötésének kötelezettsége alól, akik szakértöi bizonyítvány szerint igazolják, hogy

az igénybevétel szerinti szakaszon, a közlekedés rendjétöl eltérő megengedett

legnagyobb össztömeg szerinti tengelyterhelés, az adott gépjánnű esetében minimális

és rendeltetés szerinti károkozást eredményez.

4.§

(1) A Kártalanítási Megállapodások alapján befolyt összegeket a közúthálózat

állagmegóvására, javítására és felújítására kell felhasználni.

(2) A Kártalanítási Megállapodásokról és az azok alapján befolyt összegekről a Község

Onkonnányzatának Polgármesteri Hivatala elkülönített nyilvántartást vezet.

(3) A rendelet végrehajtásáról a Jegyző gondoskodik.



5.§

(1) A Kártalanítási Megállapodás megkötése iránti kérelmet a rendelet 2. számú

melléklete tartalmazza.

(2) A Kártalanítási Megállapodás tervezetét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

6.§

(1) Ajelen rendelet 2022. július 15. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével a korábban kiadott közúthálózat használatára

vonatkozó engedélyek azok lejártáig érvényesek, de legkésöbb 2022. július 15. napjáig.

Pilisborosjenő, 2022. május 17.
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2. számú melléklete

PiUsborosjenő Község Önkormányzatának
a helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező
igénybe vétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról szóló 5/2022. (V. 18.) sz.

rendeletéhez

Pilisborosjenő Község Önkormányzata
reszere

Tisztelt Onkormányzat!

Alulírott, ezennel kezdeményezem Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a helyi

közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményezö igénybevétele

miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról szóló 5/2022. (V. 18.) sz. rendelete alapján, a

rendelet szerinti Kártalanítási Megállapodás megkötését.

A Kártalanítási Megállapodás megkötéséhez szükséges adatok:

Név/cégnév:.
székhely/ lakcím:.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:,

a gépjánnű forgalmi rendszáma:,
össztömege:................................................... (forgalmi engedély alapján)

A közúthálózat forgalmi rendje szerint megállapított tengelyterhelést meghaladó gépjánnűvel

építkezés, felújítás, tólméretes áruszállítás, (a megfelelő aláhúzandó) céljából
egyszeri, egy hetes, illetve éves alkalommal (a megfelelő aláhúzandó)

megközelíteni kívánt cím:

A közút közlekedés rendjétöl eltérő használatának idöpontja:

A fentiek alapján kérem, hogy a Kártalanítási Megállapodást megkötni szíveskedjenek.

Pilisborosjenö,

aláírás



1. számú meüéklet 5/2022. (V. 18.) sz. rendelethez

A helyi közutak közlekedés rendjétől eltérő, súlykorlátozást meghaladó gépjárművek
megengedett legnagyobb össztömeg szermti tengelyterhelésért fízetendő kártalanítási

bruttó összeg

Súly

3,5t- 7,49t
7,5t- 14,49t
14,5t-24,49t
24,5t-32t
32t felett

adott napon egyszeri

4.500,- Ft
7.500,- Ft
10.500, - Ft
27.000, - Ft
37.000- Ft

1 hetes

15.000,- Ft
30.000,- Ft
45.000, - Ft
75.000, - Ft
105.000,- Ft

építkezés céljából 1
évre

594.500,- Ft



3. számú meUéklet 5/2022. (V. 18.) sz. rendelethez

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának
a helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező
igénybe vétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról szóló 5/2022. (V. 18.) sz.

rendeletéhez

Kártalanítási MegáUapodás

Amely létrejött,
pilisborosjenő Község Önkormányzata
székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
képviseli: Tömöri Balázs polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat
és
Név/cégnév:.
székhely/lakcím:.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:.
a továbbiakban: Használó

-együttesen említve: Felek- között, az alábbi feltételekkel:
1.

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a helyi közutak fokozott elhasználódását,
állagromlását és károsodását eredményezö igénybe vétele miatti kártalanítási kötelezettség
előírásáról szóló ...../..... (...... ) rendelete alapján Felek egymással, az alábbi Kártalanítási
Megállapodást kötik:

2.
A közúthálózatot használó gépjármű adatai: . ........................ (forgalmi engedély alapján)
a gépjármű forgalmi rendszáma:.
össztömege:...................................................... (forgalmi engedély alapján)
A közúthálózat forgalmi rendje szerint megállapított tengelyterhelést meghaladó gépjárművel
megközelíteni kívánt cím:
A közút közlekedés rendjétől eltérő használatának
időpontja:................... .................................... .......

3.
Ajogszeríí károkozásért megfízetett kártalanítási összeg:

.Ft.

4.
A 3. pont alatti kártalanítási összeg megfizetését igazoló bizonylat a jelen megállapodás
mellékletét képezi.



A jelen megállapodás határozott időtartamra jön létre a Felek között, a 2. pont szerinti
időtartamra.

A jelen megállapodásban részletesen nem szabályozott ká-désekben a Polgári Törvénykönyv
előírásait kell alkalmazni.

Pilisborosjenö,

Onkonnányzat Használó


