Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 14.) önkormányzati
rendelete
Győrzámoly Község közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott,
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Győrzámoly Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő helyi
közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak állagromlásának megelőzése, a helyi
közutakon történő biztonságos közlekedés megteremtése.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya a súlykorlátozást jelző közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra terjed
ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járművezetőre, aki a rendelettel érintett területen a
rendelet hatálya alá tartozó járművel kíván közlekedni. A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladatot
ellátó járművek vezetőire.
3. Súlykorlátozási tilalom
3. §
(1) Az 1. mellékletben felsorolt, a súlykorlátozást jelző közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra az
ott megjelöltnél nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművel behajtani tilos.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó utakon a súlykorlátozás elrendelését a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II. 3.) KPM-BM együttes rendelet 14. § l) pontjának megfelelő közúti
jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni.
(3) Az 1. mellékletben felsorolt, a súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokon
súlykorlátozás hatálya alá tartozó járművel kizárólag Győrzámoly Község Önkormányzata által
kiállított behajtási engedély birtokában szabad közlekedni. A behajtási engedélyek kiadásának,
felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjét e rendelet szabályozza.
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4. Az engedély kiadásának feltételei
4. §
(1) A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el. A behajtási engedély iránti
kérelmet írásban, e rendelet 2. mellékletében található nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A
kérelmet a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be, vagy annak az ingatlannak a
tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.
(2) Engedély egy adott gépjárműre adható ki az e rendeletben előírt feltételek fennállása esetén.
Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti
kérelmet, úgy minden járműre külön engedélyt kell kiadni.
(3) Az engedély csak méltányolható esetben adható ki, melyek a következők lehetnek:
a)
a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanon mezőgazdasághoz kapcsolódó munkát végeznek;
b)
a jármű behajtásához közérdek fűződik;
c)
a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építőés egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem oldható
meg;
d)
a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- és
kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének fennállását a kérelmezőnek kérelme
benyújtásakor megfelelően igazolni kell.
(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt
tényekre vonatkozó eredeti okiratot a kérelem benyújtásakor az ügyet előkészítő ügyintézőnek
bemutatja, vagy a kérelemhez az eredeti okiratok másolatát csatolja. A (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott közérdek fennállását csak akkor szükséges okirattal bizonyítani, ha az nem tekinthető
köztudomású ténynek.
(6) Amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei maradéktalanul teljesülnek, a
polgármester a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 3 munkanapon belül adja meg.
5. Behajtási engedély kérelem
5. §
A behajtási engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:
a)
a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét;
b)
az érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a kérelmező az
engedély kiadását kéri;
c)
a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását, utca, házszám, vagy helyrajzi szám;
d)
a kérelemben meg kell jelölni az 4. § (3) bekezdésében meghatározott valamely feltétel
fennállását;
e)
azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri;
f)
a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet – a vonatkozó
jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas
módon kell meghatározni.
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g)

a járműnek a megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a jármű a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II.3.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. számú,
a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.
6. Az engedély érvényességének időtartama
6. §

(1) Az engedély a kiadás napjától kezdődően az engedélyező határozatban megjelölt időpontig
érvényes. Az engedély érvényességének legrövidebb időtartama egy alkalom, leghosszabb időtartama
3 hónap.
(2) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha
az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az
engedély kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesítenie kell.
7. Az engedély felülvizsgálata és visszavonása
7. §
(1) A behajtási engedély ellenőrzésére a rendőrség jogosult.
(2) Amennyiben az ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó azt tapasztalja, hogy a behajtási
engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérően használják fel, kezdeményezi a behajtási
engedély visszavonását a polgármesternél.
8. Az engedély használata
8. §
(1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel történő behajtásra használható fel, más
járműre nem érvényes. A behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének a gépjárművel a
súlykorlátozással érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor
az ellenőrző személynek át kell adnia.
(2) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra
jogosít fel.
(3) Az engedélyről bármilyen formában készített másolat nem érvényes és nem használható fel.
9. Jogkövetkezmények
9. §
(1) E rendeletben foglalt rendelkezések megszegőjével szemben a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján
közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(2) A bírság kiszabására az Ör. szabályait kell alkalmazni.
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10. Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.
Győrzámoly, 2022. április 7.

Pulai Nikoletta
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve
Győrzámoly, 2022. április 14.
dr. Torma Viktória
jegyző
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1. melléklet
A súlykorlátozással érintett önkormányzati utak listája
Út
1.
2.
3.

Elrendelt
súlykorlátozás
7,5 tonna
7,5 tonna
7,5 tonna

020/16 hrsz.
0148 hrsz.
0149 hrsz.
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Maximum súlyhatár
(kizárólag engedéllyel)
40 tonna
40 tonna
40 tonna

2. melléklet
Győrzámoly Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő súlykorlátozással érintett
közutak használatára
I. Kérelmező adatai:
1. Magánszemély esetén:
1.1. Név: ..............................................................................................................................................
1.2. Lakcím: ........................................................................................................................................
1.3. Adóazonosító jel: ……………………………………………………………………………….
1.4. Telefonszám:………………………………………...................................................................
2. Nem magánszemély esetében:
2.1. Név: ..............................................................................................................................................
2.2. Székhely: ......................................................................................................................................
2.3. Telephely: ....................................................................................................................................
2.4. Képviselő neve, címe: .................................................................................................................
2.5. Telefonszám:………………………………………...................................................................
2.6. Adószám: .....................................................................................................................................
2.7. Cégjegyzékszám: ………………………………………………………………………………
II. Gépjármű adatok:
3. Típusa:…………………………………………………………………………………
4. Forgalmi rendszáma:…………………………………………………………………..
5. Kategória:………………………………………………………………………...........
III. Szállítással kapcsolatos adatok:
6. Úti cél: ...................................................................................................................................
7. Útvonal: .....................................................................................................................................
8. Szállítandó anyag........................................................................................................................
9. A jármű tömege: ....................................... Rakomány tömege: ...............................................
IV. Kérelem:
10. Alulírott, ………………………………………………...kérem, hogy a fenti úti cél(ok)
megközelítése érdekében behajtási engedélyt szíveskedjenek kiadni (a megfelelő rész kitöltendő):
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a) …………………………………napján ……… órától ……….. óriáig, ……………… forduló
vagy
b)
………………………tól
………………………….-ig
időtartamra ………………………………. forduló/nap (maximum 3 hónap)

terjedő

11. A behajtási engedély kiadását Győrzámoly Község közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz
kötött behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével az alábbi indokok alapján kérem (a megfelelő részt bekarikázni szíveskedjen):
a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanon mezőgazdasághoz kapcsolódó munkát végeznek
b) a jármű behajtásához közérdek fűződik
c) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és
egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg
d) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- és
kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg
Győrzámoly, …………év ……………….hónap ……nap

……………………………….
kérelmező aláírása
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 14.) önkormányzati
rendelete
Győrzámoly Község közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről
Végső előterjesztői indokolás
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati
feladatok között említi a közúthálózat fejlesztését, fenntartását, üzemeltetését. A közúti közlekedéssel
összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról a helyi önkormányzat képviselő-testülete kell, hogy
gondoskodjon. A közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre
alkalmas legyen. A közút megrongálódását a közút kezelője köteles kijavítani és a közút forgalmának
biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. Ezen feladatok megvalósításának része az utak
állagának megóvása is, melyhez eszközként a közútkezelő rendelkezésére áll a közút forgalmi
rendjének meghatározása is.
Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak fenntartása és fejlesztése minden évben
jelentősen terheli az önkormányzat költségvetését. Fontos feladatunk az önkormányzati közutak
állapotának védelme, állagromlásuk megelőzése, valamint a biztonságos közlekedés garantálása.
Mindezekhez meghatározott önkormányzati utak esetében elengedhetetlenül szükséges a
súlykorlátozás bevezetése, a behajtás rendjének szabályozása. Egyedi esetekben elkerülhetetlen és
indokolt a súlykorlátozást meghaladó méretű járművekkel a védett övezetbe történő behajtás, ezekre
az esetekre történt a rendelet megalkotása.
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