Marcali Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000
... számú előterjesztés
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2020. (……..)
önkormányzati rendelete
a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a
behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 20/2020. (VI.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény
8.
§
(1)
bekezdés
a)
pont
1.
alpontjában
és
a
34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a
behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 20/2020. (VI.17.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő k-m)
pontokkal egészül ki:
(A rendelet hatálya nem terjed ki:)
„k) menetrend szerinti közforgalmú és egyedi személyszállítást végző járművekre
l) Marcali Város közigazgatási területén belül székhellyel vagy telephellyel rendelkező
autósiskolák oktató tehergépjárműveire és pótkocsis járműszerelvényeire;
m) óvodások és kísérőik, valamint a köznevelésben tanulók és kísérőik szállítását szolgáló
járművekre.”
(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rendelet területi hatálya a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel Marcali város közigazgatási
területén az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utakra terjed ki.”
2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
(1) A súlykorlátozás táblákkal jelölt utakra az 5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb
össztömegű járművel, valamint olyan járművel, amely a vontatmányával együtt haladja meg az 5
tonnát, 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 1. számú függelékének megfelelő
közúti jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni. A rendelet hatálya alá tartozó utakon a tilalmat a
súlyhatár megjelölésével a „súlykorlátozás” jelzőtábla a „Kivéve engedéllyel” vagy a „Kivéve
célforgalom” vagy a „Kivéve áruszállítás” kiegészítő táblával együtt jelzi.
(3) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó járművel Marcali város közigazgatási területén az
önkormányzati tulajdonban álló utakon csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni. A rendelet
tárgyi hatálya alá nem tartozó járművek esetén mentességi igazolás kerül kiadásra, melyet
behajtási engedélynek kell tekinteni.
(4) A behajtási engedély iránti kérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény idevonatkozó szabályait kell alkalmazni.”
3. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A behajtási engedély iránti kérelmet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a
polgármesternek címezve, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. Több járműre
vonatkozó kérelem esetén a nyomtatványt pótlapokkal kiegészítve járművenként kell benyújtani.”
4. §
(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület, mint a helyi közút tulajdonosa és kezelője a behajtási engedélyek
kiadására, felülvizsgálatára, az engedélyek visszavonására, a mentességi igazolás kiadására
vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.”
(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A polgármester a behajtási engedély kiadását megtagadhatja, ha a közút teherbírása és
állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a 2. § (1) bekezdésében meghatározott legnagyobb
össztömeget meghaladó jármű azon közlekedjék, vagy a kérelem a behajtási engedély kiadása
feltételeinek nem felel meg. A jelen bekezdésben meghatározott okokból a polgármester a
behajtási engedélyben a kérelmezettől más útvonalat jelölhet ki a kérelemmel érintett ingatlan
megközelítésére.”
5. §
A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. §
(1) A behajtási engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag
önkormányzati úton közelíthető meg és a kérelmezett időszakban az alábbi feltételek valamelyike
fennáll:
a) járművel a kérelemben feltüntetett ingatlanra vagy onnan árut szállítanak és az áru be-, és
kirakodása másként nem oldható meg, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán
oldható meg,
b) a jármű, üzembentartójának, tulajdonosának lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye,
telephelye a súlykorlátozással érintett közterületről közelíthető meg vagy kérelemben

megjelölt gépjárművet a kérelemben megjelölt ingatlanon belül - nem közterületen garázsban, udvaron helyezi el, súlykorlátozással érintett területen található vagy a
járművet - jegyzői igazolás alapján - a kérelemben megjelölt ingatlanon tárolják,
c) a súlykorlátozással érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az
építőanyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem oldható
meg.
d) a súlykorlátozással érintett út melletti kereskedelmi, szolgáltató, ipari tevékenység
helyszínére, illetve helyszínéről történő szállítás másként nem oldható meg,
e) eseti jelleggel van szükség a súlykorlátozással érintett útra történő behajtásra.
(2) Az (1) bekezdés e) pont elbírálására a polgármester jogosult.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme
benyújtásakor megfelelően igazolnia kell úgy, hogy a feltételek fennállásáról szóló okiratok
eredeti példányát az eljárásban részt vevő ügyintézőnek bemutatja és a fénymásolt példányt a
kérelméhez csatolja, okirattal nem igazolható körülmény fennállása esetén a kérelemben
nyilatkozatot tesz.
(4) Nem adható behajtási engedély annak, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt, rendezetlen
díj, adó tartozása van.”
6. §
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. §
(1) A járműre vonatkozó behajtási engedély az alábbi időszakokra adható ki:
a) eseti behajtási engedély meghatározott napon történő egyszeri be-, és kihajtásra,
b) egy hétre,
c) egy hónapra,
d) hat hónapra,
e) egy évre
f) a kérelemben megjelölt időszakra, de legfeljebb egy évre.
(2) A behajtási engedély a kérelemben megjelölt behajtási időponttól benyújtásának napjától
kezdődően az engedélyben megjelölt időpontig érvényes.
(3) Az építkezésre vonatkozó behajtási engedély az építéssel/bontással érintett ingatlanon történő
építési/bontási tevékenység teljes időtartamára adható ki.
(4) A behajtási 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 engedély egyidejű leadásával együtt – 8 napon belül értesíteni
kell.
(5) A behajtási engedély kizárólag reggel 06.00 08:00 óra és este 18.00 20.00 óra közötti
időszakra jogosít behajtásra. Kivételesen méltányolható okból egyedileg kérelmezhető a más
időpontban történő behajtás, amelyről a polgármester a kérelem elbírálásakor dönt.”
7. §
(1) A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A behajtási engedély eredeti példányát a jármű vezetőjének a járművel a súlykorlátozással
érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és az ellenőrzést végző
személynek meg kell mutatnia. át kell adnia.”
(2) A Rendelet 10. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A helyreállítás szakszerűségét és a közterület állapotát a közterület felügyelők Városi
Rendészet dolgozói és a jegyző által megbízott hivatali dolgozók ellenőrzik.”
8. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László
Polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
Címzetes Főjegyző

1. melléklet a …../2020. (….) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 20/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez
BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM a
5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű behajtásához
3.000 Ft értékű
illetékbélyeg helye
Kérelmező adatai:
Név/Megnevezés: …………………………………………………………………………….…
Lakcím/Székhely: ……………………………………………………………………………….
Képviselője: …………………………………………………………………………………….
Elérhetősége:……………………………...……………………………………………………..
Ha nem azonos a kérelmezővel:
A jármű üzembentartója: ……………………………………………………………………….
Képviselője: …………………………………………………………………………………….
Jármű adatai:
Forgalmi rendszám: ……………………………………………………………………………..
Típus: …………………………………………………………………………………………...
Megengedett legnagyobb össztömeg: …………………………………………………………..
Jármű tulajdonosa: ……………………………………………………………………………...
Forgalmi engedély száma: ……………………………………………………………………...
Rendszám nélküli behajtási engedély esetén azonosításra alkalmas egyéb információ:
…………………………………………………………………………………………………...
A behajtási engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy:
Név:
……………………………………………………………………………………………...........
Cím: …………………………………………………………………………………………......
Elérhetősége ………………………………………………………………………………….....
A behajtás indoka, az engedély kiadását megalapozó körülmény:
…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A megközelítendő terület/ingatlan címe:
…………………………………………………………………………………………………...
A behajtás tervezett útvonala a kiindulás és a célállomás megjelölésével (helység név, utca,
házszám):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
A behajtás időpontja, időtartama:
20……….. év……………..……………… hó…………………naptól……………….órától
20……….. év……………..……………… hó…………………napig………………..óráig.
A rendelettől eltérő, más időpontban történő behajtás indoka:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Alulírott kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy a behajtás során az útban
okozott károkért függetlenül a károkozó személyétől a polgári jog általános szabályai szerint és a
20/2020.(VI. 17.) önkormányzati rendelet szerint kártérítési kötelezettséggel tartozom.
Amennyiben a kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani behajtási engedély kiadása
iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan különkülön kell igazolnia.
Alulírott kérelmező kérelmem teljesítése esetén a fellebbezési jogomról lemondok.
Marcali, 20…... ……...........hó..............nap
……………………………….
kérelmező/építtető

PÓTLAP

Jármű adatai:
Forgalmi rendszám: ……………………………………………………………………………..
Típus: …………………………………………………………………………………………...
Megengedett legnagyobb össztömeg: …………………………………………………………..
Jármű tulajdonosa: ……………………………………………………………………………...
Forgalmi engedély száma: ……………………………………………………………………...
Rendszám nélküli behajtási engedély esetén azonosításra alkalmas egyéb információ:
…………………………………………………………………………………………………...
A behajtási engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy:
Név:
……………………………………………………………………………………………...........
Cím: …………………………………………………………………………………………......
Elérhetősége ………………………………………………………………………………….....
A behajtás indoka, az engedély kiadását megalapozó körülmény:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A megközelítendő terület/ingatlan címe:
…………………………………………………………………………………………………...
A behajtás tervezett útvonala a kiindulás és a célállomás megjelölésével (helység név, utca,
házszám):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

A behajtás időpontja, időtartama:
20……….. év……………..……………… hó…………………naptól……………….órától
20……….. év……………..……………… hó…………………napig………………..óráig.
A rendelettől eltérő, más időpontban történő behajtás indoka:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Ha nem azonos a kérelmezővel:
A jármű üzembentartója: ……………………………………………………………………….
Képviselője: …………………………………………………………………………………….

Marcali, 20…... ……...........hó..............nap
……………………………….
kérelmező/építtető”

Marcali Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000
Ügyiratszám: 11075-4/2020.
Ügyintéző: Horváth Rita
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a
behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 20/2020. (VI.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2020. (…...) önkormányzati rendelete
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt hónapok gyakorlati tapasztalatai, lakosság észrevételei miatt vált szükségessé a
járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási
engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 20/2020. (VI.17.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása.
Javaslom a Rendeletet módosítani, mely során pontosításokra, kiegészítésekre került sor, ez által
egyértelműbbé válik a behajtási engedély kiadásának és felhasználásának rendje.
A Rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni.
Marcali, 2020. szeptember 11.
Dr. Sütő László
polgármester

