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Lakitelek Önkormányzat
18/2011. (IV.8.) számú önkormányzati rendelete
a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949.évi XX. törvény 44/A.§-a bekezdésének a/ pontjában és 44/A.§-ának (2)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§-ának
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közúti közlekedésről szóló
1988. évi ’1.törvény 8.§-a (1) bekezdésének h) pontjára, 9.§-ának (2) bekezdésére, 33.§-a
(1) bekezdésének c) pontjára és 34.§-ának (1)-(2) bekezdésére, az utak
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM
rendelet 10/A §(1) bekezdésére és mellékletének 34.pontjára.
Az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak és műtárgyaik állagának
megóvása, fenntartása,a helyi közutak és műtárgyaik állagának megóvása, fenntartása,a
helyi közutakon a biztonságos közlekedés biztosítása és a település környezetének védelme
céljából az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Lakitelek közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában
álló helyi közutakra, továbbá a település belterületén átvezető egyéb utakra (továbbiakban
helyi közút ) terjed ki, kivéve a Tőserdő településrészen átvezető, 4625-ös számú, SzolnokKiskunfélegyháza főutat, valamint a Kapásfalu településrészen áthaladó, a 44-es számú
főutat a 4625-ös számú főúttal összekötő, 4505 számú utat.
A rendelet hatálya nem terjed ki a fegyvere erők és testületek, a katasztrófavédelem, a
mentők, a kommunális és közmű szolgáltatók járműveire, közfeladatuk ellátása érdekében.
2.§.
Hatásköri rendelkezések
(1) Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete az engedélyek kiadására és használatuk
jogosultságának felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására vonatkozó
hatáskört Lakitelek Polgármesterére ruházza az e rendeletben meghatározottak szerint.
(2) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek ( rendőrség, közterület-felügyelő )
kezdeményezésére a polgármester az érvényes engedélyeket felülvizsgálhatja és
határozatával visszavonhatja, amennyiben az engedély birtokosa az engedély
használatának e rendeletben foglalt szabályait időszakonként visszatérően,vagy súlyosan
megszegi.
3. §
Közös szabályok
(1) 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművel a helyi
közútra behajtani tilos.
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(2) Az 1. § alól kivételt képeznek az alábbi esetek:
a) áruszállítás – amennyiben a 7,5 t össztömeget meghaladó jármű a tilalommal érintett
területre úti okmánnyal igazoltan áruszállítási céllal érkezik;
b) tömegközlekedés
c) behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművek.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti behajtási engedélyt az Önkormányzat polgármestere – a
helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében adja ki. A behajtási engedélyt a polgármester
járművenként – forgalmi rendszám alapján adja ki.
(4) Behajtási engedély az alábbi esetekben adható ki:
a) ha a gépjármű tulajdonosa (üzemben tartója) a nagyközség közigazgatási területének
behajtási tilalommal érintett részén telephellyel, vagy székhellyel rendelkezik;
b) ha a tehergépjármű a település tilalommal érintett részén történő munkavégzés érdekében
kíván behajtani a településre.
(5) Nem adható ki behajtási engedély a (4) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó
járművekre sem az alábbi esetekben:
a) ha a a tehergépjármű tulajdonosának (üzemben tartójának) az önkormányzat felé 60
napot meghaladó, lejárt tartozása van
b) ha a tehergépjármű tulajdonosa (üzemben tartója) vezető tisztségviselőjének, vagy
tulajdonosának az önkormányzat felé 60 napot meghaladó, lejárt tartozása van.
b) ha a tehergépjármű tulajdonosának (üzemben tartójának) a vezető tisztségviselője, vagy
tulajdonosa olyan cégben vezető tisztségviselő, vagy tulajdonos, amely cégnek az
önkormányzat felé 60 napot meghaladó, lejárt tartozása van.
(6) Amennyiben a behajtási engedély érvényessége alatt az (5) bekezdésben felsorolt
esetek bármelyike bekövetkezik, a behajtási engedélyt vissza kell vonni.
(7) Az Önkormányzat polgármestere a behajtási engedélyben előírja azt az
útvonalat,amelyen a tehergépjárműnek közlekednie kell. Az engedélyezett útvonalat az
engedélyben úgy kell meghatározni, hogy a tehergépjármű a tilalommal érintett területen a
legrövidebb ésszerű úton eljusson a székhelyre, vagy telephelyre. A behajtási engedélyben
szereplő útvonalon kívül a tehergépjármű a tilalommal érintett részen nem közlekedhet.
(8) Nem szilárd burkolatú utakra csak akkor lehet behajtási engedélyt kiadni, ha azon való
közlekedést az útviszonyok lehetővé teszik
4. §.
A behajtási engedély iránti kérelem és annak kiadása
(1) A behajtási engedély iránti kérelmet a tehergépjármű tulajdonosának (üzemben
tartójának) kell benyújtani.
(2) A behajtási engedély kiadható
a) egy naptári évre, az adott naptári év december 31-ig (a 2. §. (4) bekezdés a) pontja
alapján);
b) adott naptári napokra (a 2. §. (4) bekezdés b) pontja alapján).
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerint kiadott engedéllyel, a behajtási engedéllyel rendelkező
tehergépjármű a következő év január 31-ig hajthat be.
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(4) A kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti rendszeresített nyomtatványon a Polgármesteri
Hivatal titkárságánál kell benyújtani.
(5) A behajtási engedély kiadása a 2. sz. melléklet szerint történik.
5.§
Díjfizetési kötelezettség
(1) Az e rendelet szerinti engedély kiadásáért díjat nem kell fizetni.
6. §
Eljárási szabályok és jogkövetkezmények
Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. §.
Jogharmonizációs járadék
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének megfelel.
8.§.
Záró rendelkezések
E rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.

Lakitelek, 2011. április 7.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

Tóth Ferencné sk.
aljegyző
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1. sz. melléklet
Kérelem
A 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtásához
A kérelmező
neve, (cégneve): ............................................................................................................................
állandó lakhelye (1): .......................................................................................................................
székhelye (2) ..................................................................................................................................
képvi selőjének neve: .......................................................................................................................
születési helye és ideje (l): .............................................................................................................
anyj a neve (l): ..............................................................................................................................
adóazonosító jele/adószáma: .........................................................................................................
értesítési címe: ...............................................................................................................................
telefonszáma: .................................................................................................................................

A gépjármű
forgalmi rendszáma: .......................................................................................................................
megengedett legnagyobb össztömege: .............................................................................................
behajtásának célja (a megfelelő aláhúzandó):
a) székhely, telephely megközelítése

b) településen belüli munkavégzés

úticélja a településen belül (3): .......................................................................................................
forgalmi engedély száma (4):..........................................................................................................
A kérelmezett behajtási engedély
időtartama (a megfelelő aláhúzandó):
a) adott naptári év (székhely, telephely megközelítése esetén)
b) adott naptári napok (településen belüli munkavégzés esetén)
Adott naptári napok esetén mely napokra igényli az engedélyt?

Dátum: .................................
……………………………………
aláírás
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(1): Kitöltendő természetes személy - kérelmező esetén.
(2): Kitöltendő gazdasági társaság - kérelmező esetén.
(3): Székhely, illetve telephely megközelítése céljából igényelt engedély esetén csak a
tulajdonos (amennyiben az üzembentartó személye a tulajdonos személyétől eltér, akkor az
üzembentartó) székhelye, vagy telephelye lehet. Településen belüli munkavégzés céljából
igényelt behajtási engedély esetén csak a munkavégzés helyszíne lehet.
(4): A forgalmi engedélyt igénylésekor be kell mutatni.
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2. sz. melléklet
Behajtási engedély
A 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtásához

……………………………………………………………………… (név, cégnév) részére a
…………………………………..forgalmi rendszámú gépjárműre behajtási engedélyt adok az
alábbiak szerint:

A megengedett össztömeget meghaladó gépjármű behajtásának
célja: ..............................................................................................................................................
úticélja: ..........................................................................................................................................
időtartama: .....................................................................................................................................
engedélyezett útvonala: ..................................................................................................................

……………………………………..
polgármester

