
Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának
6/2022. (VI. 15.) rendelete

a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról

Pilisborosjenö Község Önkonnányzat Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kkt. ) 8. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra fígyelemmel az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyí közutak és műtárgyak állagának
megóvása, fenntartása, a helyi közutakon a biztonságos közlekedés biztosítása céljából, a Kkt.
3. § (1) bekezdése, valamint 34. § (1)- (2) bekezdései által adott felhatalmazás szerint az
alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§

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

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti közutakon közlekedő 2.§
(1) bekezdése szerinti össztömeget meghaladó tehergépjárművek üzemeltetőire,
azonban nem terjed ki a fegyveres erők és testületek, a katasztrófavédelem, a mentök,
a kommunális és közmű szolgáltatókjárműveire, közfeladatuk ellátása keretében.

Közös szabályok

2.§

(1) A Község egész területén a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó, a Községnek a 1. számú mellékletében felsorolt közútjai tekintetében a
3, 5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjánnűveknek a
helyi közútra történő behajtásához behajtási engedély szükséges. A behajtási
engedélyt - a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében - a polgármester adja ki.

(2) A polgármester a behajtási engedély kiadását megtagadhatja,
a) ha az (1) bekezdés szerinti megengedett 3, 5 tonna illetve 7, 5 tonna össztömeget

túllépő szállítmány megbontható;
b) ha helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy az (1) bekezdés

szerinti megengedett 3, 5 tonna illefrve 7, 5 tonna össztömeget meghaladó
tehergépjármű azon közlekedjen.

c) ha a túlméretes össztömegű tehergépjárművel igénybe vett úthasználat a közútban
maradandó és végleges károkozást eredményez, vagy a közút alatt elhelyezett
nyomvonal jellegű létesítmények vagy a közút feletti és melletti szabad tér a túlsúlyos
és túlméretesjániiű közlekedését nem teszi lehetővé.

d) ha a behajtás szerinti gépjármű üzemben tartója/ tulajdonosa nem biztosította a közút
kezelőjét és tulajdonosát az össztömeg szerinti fokozott elhasználódás és állagromlás
mértékének minimalizálásáról.



(3) A polgármester a behajtási engedélyben előírhatja azt az útvonalat, amelyen a
tehergépjánnünek közlekednie kell és azokat a feltételeket, amelyek a tehergépjánnű
közlekedése során biztosítják a helyi közút és tartozékainak védehnét.

(4) Nem szilárd burkolatú utakra csak akkor lehet behajtási engedélyt kiadni, ha az azon
való közlekedést az útviszonyok lehetővé teszik.

A behajtási engedély iránti kérelem és annak kiadása

3.§

(1) A behajtási engedély iránti kérelmet a tehergépjármű üzemben tartójának - illetve
megbízás esetén azon ingatlan tulajdonosának, aki a szolgáltatást igénybe veszi - kell
benyújtani.

(2) A behajtási engedély napra, hétre vagy alkalomra szólhat.

(3) A behajtási engedély iránti kérelmet az 2. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell
benyújtani az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

(4) A behajtási engedély a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal kerül kiállításra.

(5) A behajtási engedély egy gépjánnűre/ vagy vontatványra adható ki. Amennyiben egy
kérelmezö több gépjárműre kéri, úgy azt mindenjárműre külön kell azt kérelmezni és
kiadni.

(6) Ha a kérelem a rendeletben elöírt feltételeknek megfelel, úgy az engedély kiadásról a
benyújtását követö 3 munkanapon belül döntést kell hozni.

(7) Az engedély ellenőrzésére jogosult szerv (rendörség, közterület-felügyelö)
kezdeményezésére a polgánnester az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és
amennyiben az indokolt, határozatával visszavonhatja.

(8) A behajtással szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt az engedély jogosultja
köteles megtéríteni.

Behajtási engedélyek különös esetei

4.§

(1) Az a tehergépjármű üzemben tartója, vagy tulajdonosa, aki Pilisborosjenő Község
Önkonnányzata részére iparűzési adó megfizetésére kötelezett, és azt határidőre
elöírás szerint meg is fizette, adóhátraléka nincs, székhellyel rendelkezik úgy
kérelmére tárgyévet követő február 28-ig a helyi közúthálózatra kiadható a behajtási
engedély. (helyi vállalkozói behajtási engedély)

(2) Önkormányzati beruházásoknál, illetve települési érdekű eseménynél közreműködö
tehergépjárművek részére a helyi közúthálózatra tárgyévet követő február 28-ig,



legkésőbb azonban a bemházás befejezésig terjedő idötartamra behajtási engedély
adható. (öiikormányzati beruházási behajtási engedély)

(3) A Község közigazgatási területén található mezögazdasági terület
tulajdonosa/haszonbérlöje/művelője részére a műveléshez szükségesjárműre tárgyévet
követő febmár 28-ig a helyi közúthálózatra, közlekedési útvonal elöírásával behajtási
engedély adható. (mezőgazdasági behajtási engedély)

(4) Az Onkonnányzattal megállapodás alapján területfejlesztést végzö beruházók,
tulajdonosok a beruházás, fejlesztés időtartamára díjmentes behajtási engedélyre
jogosultak (fejlesztési, behajtási engedély)

Az engedélyek nyüvántartása

5.§

(1) A kiadott engedélyekről az Onkormányzat Polgármesteri Hivatala évenkénti
nyilvántartást vezet.

Záró rendelkezések

6.§

(1) A rendelet 2022. július 15 napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével a korábban kiadott engedélyek azok lejártáig

érvényesek.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közutakra történő

behajtás korlátozásáról szóló 13/2017. (IV. 28. ) önkormányzati rendelet.

Pilisborosjenő, 2022. júniu
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6/2022 (VI. 15.) rendelet l. sz. melléklete

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a 3,5 tonna megengedett össztömegtől
kizárólag engedéllyel igénybe vehető

közútjai:

. Mária u. - Kossuth tér - Templom u. - Iskola u. sarok - Fő u. - Széchenyi u. - Kántor
u. - Kőfüvaros u. által határolt területen kívül

. Híd u. - Budai út sarok - Egészségház - Bárdi Ödön sétány - Kossuth tér - Híd u. -
Fő u. sarok által határolt területen belül

. Budai köz - Híd u. - Budai út sarok - Ilona u. - Fő u. sarok - Napsugár lakóparkot
határoló területek által közre zárt területen belül

valamint a

Tücsök u. - Kövesbérci út - Hegyalja u. által határolt területen belül - az alábbi
térképenjelöltek szerinti utcák.



3,51
Mária u. - tossuth tér, - .
Iskola u, sarok -Fő u. - ?
Kántor u. - Kőfuvaros u, é
területen tívül

3,51
Híd u. - Budai út sarok -
Egészségház - Bárdi Ödön sétány
- Kossuth tér - Hídu, - Fö u, sarok
által határdt területen belűl

3,51
Budai koz. - Híd u. - Budai út
sarok. - Ilona u, - Fő u, sarok
- Napsugár lakóparkot
határolőutakáltal tözrezárt
területen belül

3,51
Tücsöku. -Köwsbérdút.-
Hegyalja u. által határolt
területen belül



6/2022 (yi. 15.) rendelet 2. számú melléklete

Kérelem
a 3,5 tonna/7,5 tonna megengedett össztömeget
meghaladó tehergépjárművek behajtásához1

1. A kérelmező

Neve, (cég neve):

Székhelye/lakóhelye:

Képviselö neve:

Születési hely és idő:

Anyja neve:

Értesítési címe és telefonszáma:.

Adóazonosító szám:

Gépjánnű forgalmi rendszáma:,

Megengedett legnagyobb össztömeg:

A megengedett össztömeget meghaladó gépjánnűvek behajtásának

Célja:

Helye:

Idötartama:

Forgalmi engedély száma:

Behajtási engedély különös esetének megjelölése:

Dátum.

aláírás

A megfelelö részt kérjük aláhúzni!



6/2022 (VI. 15.) rendelet 3. sz. melléklete

Behajtási engedély
a 3,5 tonna/7, 5 tonna megengedett össztömeget meghaladó

tehergépjárművek behajtásához

.. (név, cégnév) részére a
. forgalmi rendszámú gépjárműre beha'tási en edél adok az

alábbiak szerint:

A megengedett össztömeget meghaladó gépjármű behajtásának
Célja:

Helye:

Időtartama:

Engedélyezett útvonal:

Építkezés estéa, az ingatlan helyrajzi száma:

Pilisborosjenő,

Polgármester2

Az engedélyben foglaltakat tudomásul vettem.

kérelmező

' Illetve a polgármester megbízásából eljáró személy




