Kacsóta Községi Önkormányzat
2/2009. (IV.09.) KT. R e n d e l e t e
Kacsóta Község egyes közterületeire tehergépjárművel történő behajtás rendjéről és
behajtás díjáról
Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított, helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában és 63/A. §-ában, valamint a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a falu belső
úthálózatának védelme érdekében a következőket rendeli:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. § (1) Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén belül az 1-es
számú mellékletben felsorolt önkormányzati kezelésű közutakra (továbbiakban: védett utcák).
(2) A rendelet hatálya kiterjed – tekintettel a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet fogalom meghatározásaira: a tehergépkocsira, nyerges vontatóra, vontatóra,
mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint autóbuszra, amely legalább 20000 kg megengedett
legnagyobb össztömegű.
2. § Az 1-es számú mellékletben a Képviselő-testület által kijelölt területekre a behajtás az 1. § (2)
bekezdésben meghatározott járművekkel az össztömegre tekintettel korlátozott.
3. § (1) Az 1-es számú mellékletben a behajtást, illetve a várakozást megengedő hozzájárulás (a
továbbiakban: engedély) adható ki 20000 kg össztömeget meghaladó gépjárművekre. Az össztömeg
szerint eltérő díjtételt alkalmaz e rendelet.
(2) A várakozási engedélyeket a közút kezelője (a helyi önkormányzat képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal útján) adja ki a KRESZ 14. § (14) bekezdésének figyelembevételével.
4. § (1) Az 1-es számú mellékletben felsorolt önkormányzati kezelésű közutak forgalmi, illetőleg
várakozási rendjének ellenőrzését végző szerv köteles elvenni és a kiadó szervnek bevonás céljából
visszajuttatni azt a behajtási és várakozási engedélyt,
a) amelyet nem arra jogosult használ,
b) amelynél az engedélyre jogosultság megszűnt,
c) amely hamis vagy meghamisították,
d) amely engedély megszerzésének feltételei vonatkozásában a kiadó szervet megtévesztették,
e) amellyel bármely más módon visszaéltek.
(2) A megrongálódott behajtási vagy várakozási engedélyt - annak leadásával egyidejűleg - az engedélyt
kiadó, kérelemre díj ellenében kicseréli. (a díj mértékét a II. számú melléklet A) pontja tartalmazza)
(3) A bevont engedély a kiadás évében nem pótolható.
(4) Az elveszett behajtási vagy várakozási engedély helyett az érvényesség évében az arra jogosult
újonnan kiállított engedélyt kaphat évente egy alkalommal ingyenesen, egyébként a (2) bekezdésben
meghatározott díjat kell megfizetni.
(5) Az engedélyek cseréjéért és pótlásáért - amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik – térítési
díjat kell fizetni.
(6) Az engedélyek visszaszolgáltatása esetén az év végéig hátralévő egész hónapok számának
megfelelően kell visszatéríteni a megfizetett éves díj időarányos részét.
5. § A közúti forgalomban részt vevő és várakozó gépjármű vezetője – a III. számú melléklet szerinti behajtási és a várakozási engedélyt a jármű első szélvédője alatt, kívülről jól látható módon köteles
elhelyezni.
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II. FEJEZET
Behajtás és várakozás a védett utcákba
6. § A védett utcákba csak a következő járművek hajthatnak be engedély nélkül:
a) kerékpár,
b) legfeljebb 20000 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, nyerges vontató, vontató,
mezőgazdasági vontató, lassú jármű, motorkerékpár és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár,
állati erővel vont jármű és kézi kocsi,
c) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási,
közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez
feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen,
d) az igazolvánnyal rendelkező mozgássérültet szállító gépjármű.
7. § A védett utcába való behajtáshoz nem kell behajtási engedély a KRESZ 14. § (14) bekezdésében
felsoroltakon kívül
- a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékekkel felszerelt, vagy azt használó tehergépjármű, és a
rendőrség tulajdonában lévő (megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel fel nem szerelt)
tehergépjármű,
- a figyelmeztető jelzéssel ellátott, és azt használó jármű,
részére.
8. § (1) Az övezetbe behajtó, illetve ott várakozni kívánó minden egyéb járműnek ideiglenes, vagy
állandó – ezen belül napi, havi, éves, egy –egy övezetre vonatkozó behajtási engedélyt kell kérnie.
(2) Az övezetbe 20000 kg össztömeget meghaladó gépjárművel csak engedéllyel szabad behajtani.
(3) Engedély egy adott gépjárműre adható ki az e rendelet által előírt feltételek fennállása esetén.
Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet,
úgy a kiadás feltételeinek minden gépjárműre vonatkozóan külön-külön kell fennállnia. Minden
gépjárműre külön engedélyt kell kiadni.
(4) A behajtási és várakozási engedély a védett utcába történő behajtásra és ott közterületi várakozásra
jogosít.
9. § Az engedélyek a kibocsátás évét követő naptári év január 31-ig érvényesek. A lejárat napját az
engedélyen fel kell tüntetni.

10. § (1) Engedély méltányossági alapon történő kiadása – súlykorlátozásra való tekintet nélkül –
Kacsóta Község Polgármesterénél írásbeli kérelemmel kezdeményezhető.
(2) A méltányossági kérelmekkel kapcsolatos hatáskört első fokon Kacsóta Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.
(3) A kérelmező a polgármesternek a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott döntése
ellen – az erről szóló határozat közlésétől számított 15 napon belül – fellebbezéssel élhet. A
fellebbezésről Kacsóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülésén határoz.
11. § (1) Súlykorlátozásra való tekintet nélkül, méltányossági alapon behajtási engedélyt adható ki
a) ingatlan-felújításnál, illetve építkezésnél építőanyag beszállítási szolgáltatásra annak, aki a védett
utcákban jogerős építési engedéllyel rendelkezik;
b) a védett utcákba ott lakók költöztetését végző tehergépkocsi részére;
c) lakossági célú tüzelőanyag szállítására annak érdekében, aki a védett övezet területén lakóhellyel
rendelkezik.
12. § A méltányossági alapon kiadott behajtási engedélyekért – a 14. § (1) bekezdés c) pontjának
kivételével – a 2. számú mellékletben meghatározott díjakat kell megfizetni. A lakossági célú tüzelőanyag
szállítása esetén a behajtás díjmentes.
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III. FEJEZET
A díjakról
13. § Az övezetek behajtási díjtételeit a rendelet II. számú mellékletének A) pontja tartalmazza.
14. § A behajtási és várakozási díjak megállapításánál csak a jelen rendeletben foglalt díjtételeket
szabad alkalmazni.

V. FEJEZET
Ellenőrzés
15. § A védett utcákban az arra feljogosított személy jogosult:
a) az övezet területére behajtó, valamint az ott várakozó gépjármű vezetője várakozási engedélyének
érvényességét,
b) az engedélynek a gépjárművön történő elhelyezését,
c) az engedélyben rögzítettek szerinti várakozást
ellenőrizni.

VI. FEJEZET
Szabálysértési rendelkezések
16. § (1) Aki
- a védett utcákba érvényes engedély nélkül, illetve 20000 kg-ot meghaladó tehergépkocsival
behajt,
- a védett övezet területén érvényes engedély nélkül, vagy az azon feltüntetettől eltérő helyen és
módon várakozik,
- engedélyét a gépjárművön nem, illetőleg az előírástól eltérően vagy annak jól láthatóságát nem
biztosító módon helyezi el,
- a közterületen történő tárolásra előírt szabályokat megszegi,
szabálysértést követ el, és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szab
ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértési esetekben az eljáró szerv az illetékes
önkormányzat jegyzője.

VII. FEJEZET
Eljárási szabályok
17. § (1) E rendeletben meghatározott, első fokon a polgármester hatáskörébe tartozó engedély, mint a
kérelemnek helyt adó határozat, kiadása iránti kérelmet – a II. számú melléklet B) pontjában foglalt
nyomtatványon írásban – a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani.
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(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) A kérelmező személyi adatait (név, lakcím, születési hely, idő, nem magánszemély kérelmező esetén
az elnevezését, székhelyét, telephelyét, a képviselő nevét, címét), járművének forgalmi rendszámát;
b) a behajtási terület megnevezését, az engedély típusát és kiadásának okait;
c) az a) és b) pontokban meghatározottakon kívüli feltételek fennállását – amelyeket nem tartalmaz
valamely közigazgatási hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása – a kérelmezőnek kérelme
benyújtásakor megfelelően igazolnia kell.
(3) Közös háztartásban élőknek a kérelmet együttesen kell előterjeszteni e körülmény feltüntetése
mellett.
18. § (1) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Jegyzője részéről erre feljogosított személy megvizsgálja és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel - a kérelmező részére az engedélyt, mint határozatot, a
térítési díj befizetése után 8 napon belül kiadja.
(2) Engedély bevonását követően az újabb engedély kiadása és a korábbi engedély visszavonása közötti
időszak nem lehet rövidebb 3 hónapnál.
(3) Engedély egy adott gépjárműre adható ki a rendelet által előírt feltételek fennállása esetén.
Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet,
úgy a kiadás feltételeinek mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön-külön kell fennállnia. Minden
gépjárműre külön engedélyt kell kiadni.

VIII. FEJEZET
Hatálybalépés
19. § (1) A rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.

Papp Zoltán
polgármester

Dr. Karakán Béla
jegyző
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I. számú melléklet a 2/2009. (IV.09.) KT. Rendelethez

TEHERGÉPJÁRMŰFORGALOMTÓL VÉDETT UTCÁK
Árpád utca
Petőfi utca
Rákóczi utca

II. számú melléklet a 2/2009. (IV.09) KT. Rendelethez
A) A KÖZSÉG KÖZTERÜLETEIN A BEHAJTÁS DÍJTÉTELEI *

behajtás
Engedély újbóli
kiállításának
egyszeri díja

Napi
500,- Ft

havi
8.000,- Ft

éves
88.000,- Ft

1.000,- Ft

1.000,- Ft

1.000,- Ft

* A behajtási engedély kiadásának díjtételei övezetenként értendőek és tartalmazzák az
ÁFÁ-t!
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B) NYOMTATVÁNY (KÉRŐLAP)
KÉRELEM
BEHAJTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSÁRA
Kacsóta Község közigazgatási területén az önkormányzati kezelésű közutakra való behajtás feltételeit és módját
Kacsóta Község Képviselő-testületének a város közterületein tehergépjárművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás és behajtás díjáról szóló 2/2009.(IV.09.) KT. Rendelete szabályozza. A rendelet a
Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
1.

Az engedélyt kérő neve: …………………………………………………..
állandó lakcíme: ……………………………………………………………

2.

Nem magánszemély kérelmező
cégszerű elnevezése: …………………………………………………...….
székhelye: …………………………………………………………………..
telephelye: ………………………………………………………………….
képviselőjének neve és címe: ……………………………………………….

3.

Behajtásra kérelmezett hely
(utca, házszám): …………………………………………………………...

4.

Behajtási időszak
(max. év végéig): 200… …………..…….. –tól 200… ….……..……… -ig

5.

A gépjármű össztömege
(10 T és … Tonna között): …………….
forgalmi rendszáma: …………………
típusa: …………………………………

6.

A behajtás jogcíme:
(aláhúzással kérem jelölni)
a) lakossági
b) áruszállítás
c) egyéb (méltányossági okból a Jegyző egyedi elbírálása alapján):
……………………………………………………………………………

Alulírott kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a behajtással,
áruszállítással kapcsolatos előírások megszegése bírságot von maga után, illetve visszaélés esetén az engedély
visszavonható. Aki a védett övezetekbe érvényes engedély nélkül behajt, az engedélyét a gépjárművön nem, illetőleg
az előírástól eltérően annak jól láthatóságát nem biztosító módon helyezi el, szabálysértést követ el, melyért
pénzbírsággal sújtható.
Kacsóta, ………………………..
………………………………..
kérelmező
A behajtási engedélyt átvettem: …………………………….. / postázni kérem
Hivatal tölti ki!

Záradék: A kérvényben szereplő adatok helyességét ellenőriztem. A kérelemnek megfelelő engedélyt a mai
napon ………… sorszám alatt kiadtam és nyilvántartásba vettem. Kérelmező a rendelet szerinti díjat megfizette.
Szentlőrinc, …………………………….
p.h.
ügyintéző
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III. számú melléklet a 2/2009. (IV.09.) KT. Rendelethez
ÉRVÉNYES

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY
Az engedély használója - a hátlapon lévő szabályok betartásával - jogosult a
város védett övezeteibe behajtani és ott közterületen várakozni.

........................
forg. rendszámú
gépjárműre
...... évre (hónap v. nap)
……… övezetre
..… lejárat napja

............................................................................................................
Kacsóta Községi Önkormányzat

Sorszám:
.................................

hátlapra:

AZ ENGEDÉLY HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI:
1. Az engedély kizárólag az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú tehergépkocsikra érvényes.
2. Az engedélyt parkoláskor a szélvédő mögött, jól látható helyen kell elhelyezni.
3. Az engedély a kibocsátás évét követő naptári év január 31-ig, illetve visszavonásig érvényes.

