Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Páty Község területén
súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Páty Község területén
súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet területi hatálya az 1. mellékletben felsorolt, a súlykorlátozást előíró közúti
jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra és hidakra terjed ki.”

2.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. mellékletben felsorolt, a súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett
útszakaszokra és hidakra az ott megjelöltnél nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű
járművel behajtani tilos.”
3.§ A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 1. mellékletben felsorolt, a súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett
útszakaszokon és hidakon súlykorlátozás hatálya alá tartozó járművel kizárólag Páty Község
Önkormányzat által kiállított behajtási engedély birtokában szabad közlekedni. A behajtási
engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjét
e rendelet szabályozza.”
4.§ A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a Jegyző 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, illetve annak az ingatlannak a
tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.”
5.§ A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az engedély az engedélyező határozatban megjelölt időtartamra érvényes. Az engedély
érvényességének legrövidebb időtartama 1 alkalom, leghosszabb időtartama 1 év.”
6.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A behajtási engedélyért a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg díjat kell
fizetnie, melynek mértékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

7.§ A Rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) A behajtási engedély díját a Polgármesteri Hivatal pénztárába, vagy az Önkormányzat
11742001-15390235-02130000 számú Fejlesztési alszámlájára csekken vagy átutalással kell
befizetni. Az engedély kiadásának feltétele a kiszabott díj megfizetésének igazolása.”
8.§ A Rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A behajtási engedély ellenőrzésére belterületen a Rendőrség és a közterület-felügyelő,
külterületen a Rendőrség és a mezőőr jogosult.
9. §
A Rendelet 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
10.§
A Rendelet 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
11.§
A Rendelet 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
12. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 10.§-a.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.

Székely László
polgármester

ZÁRADÉK
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Páty, 2017. október 2.

Dr. Hekman Tibor
jegyző

Dr. Hekman Tibor
jegyző

1. melléklet a 18/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
3,5 t:
Ady Endre utca
Akácfa utca
Arany János utca
Árnyas utca
Árpád utca
Bacsó Béla utca
Bánya utca (1108, 1822,
3678, 3747 hrsz)
Bartók Béla utca
Bem József utca
Benedek Elek utca
Bethlen Gábor utca
Bóbita utca
Bocskai István utca
Bocskai utca
Boglárka utca
Boróka utca
Borz utca
Burgondia utca
Csalogány utca
Cseresznyés utca
Cserfa utca
Deák Ferenc utca
Dobogó utca
Dózsa György utca
Elvira körút
Erdő utca
Erdőalja utca
Estike utca
Fagyöngy utca
Fazekas Mihály utca
Fecske utca
Forrási tér
Fürj utca
Füzespatak utca
Galagonya utca
Guyon Richárd utca
Gyártelep utca
Gyopár köz
Gyopár utca
Gyöngyvirág út
Hajnalka utca

Harmat utca
Hársfa utca
Hegyalja utca
Horthy köz
Hóvirág utca
Hunyadi János utca
Ibolya utca
Iskola utca
Jókai köz
József Attila utca
Kankalin utca
Kirchheim tér
Kodály Zoltán utca
Kossuth utca
Kovács Imre utca
Kökény utca
Kökörcsin utca
Kölcsey utca
Körtés utca
Kuckóhegyi út
Levendula utca
Liget köz
Liget utca
Liliom utca
Május 1. utca
Mályva utca
Maros utca
Mélyárok utca
Mézeshegy utca
Mézeshegyi lejtő
Mézeshegyi utca
Mocsai Gyula utca
Mókus utca
Móricz Zsigmond utca
Munkás tér
Napfény u.
Nárcisz utca
Nefelejcs utca
Nyírfa utca
Orgona utca
Ősz utca
Őzike utca

Páskom köz
Páskom utca
Pestihegyi utca
Petőfi utca
Pincehegy utca
Pintérhegyi utca
Radnóti Miklós utca
Rét köz
Rét utca
Rigó utca
Rózsa utca
Seregélyes utca
Som utca
Százszorszép utca
Széchenyi István tér
Széchenyi utca
Szeder utca
Szegfű utca
Szilfa utca
Tátika utca
Tavasz utca
Tavirózsa köz
Tavirózsa utca
Töki utca
Tölgyfa utca
Tőzike utca
Tulipán utca
Tündér utca
Vaddisznó utca
Vadrózsa utca
Várady József utca
Várhegyi utca
Vihar utca
Viola utca
Virágvölgy utca
Völgy köz
Völgy sétány
Völgy utca
Vörösmarty utca
Zrínyi utca

7,5 t:
Bánya utca (1204 hrsz.)
Csilla von Boeselager utca
Hidak: 10,0 t:
Várhegyi utcai híd
Kossuth utcai híd a Polgármesteri Hivatal épületével szemben
Kossuth utcai híd a Torbágyi úttal szemben
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2. melléklet a 18/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Páty Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő, súlykorlátozással érintett közutak
használatához
Gazdasági társaságok esetében:
Igénylő neve:……………………………………………..Telefon:…………...........................
Címe:………………………………………………………………………………………......

Cégjegyzékszáma:………………………Adóigazgatási azonosító száma:….…………………
Aláírásra jogosult:……………………………………………………………………………...

Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén:
Igénylő neve:…………………………………………..Telefon:……………………………...
Lakcíme:……………………………………………………………………………………….
Születési hely és idő:……………………….............Személyi ig.szám:………………………
Vállalkozói igazolvány száma:………………………………………………………………...

A kérelmezett behajtási engedély hatálya alá tartozó utak, útszakaszok, terület:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A megközelítendő ingatlan pontos címe – ennek hiányában helyrajzi száma:
………………………………………………………………………………………………….
A behajtási engedély érvényességének kérelmezett időtartama:
□ 1 alkalom: .…....év ..…….hó ……nap
□ .…....év ..…….hó ……naptól ……..év ..….….hó ……napig
A gépjármű forgalmi rendszáma, hatósági jelzése/ azonosítója:
………………………………………………………………………..
A jármű megengedett legnagyobb össztömege: ………………………. t
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A behajtási engedély kiadását a rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe
vételével az alábbi indokok alapján kérem:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat csatolom:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Páty, ……...év …………………..hó ……napján

……………………….……………
kérelmező aláírása
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3. melléklet a 18/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

A behajtási engedély díja gépjárművenként

Időtartam

3,5-10,0 t

10,1-20,0 t

20,1-35,0 t

1 nap / 1
alkalom

2 000 Ft

5 000 Ft

10 000 Ft

30 nap

15 000 Ft

30 000 Ft

60 000 Ft

3 hónap

24 000 Ft

60 000 Ft

120 000 Ft

6 hónap

45 000 Ft

110 000 Ft

200 000 Ft

A behajtási engedély helyi vállalkozókra vonatkozó kedvezményes díja
gépjárművenként
gépjárművek
száma

3,5-10,0 t

10,1-20,0 t

20,1-35,0 t

1-2

5 000 Ft/év

20 000 Ft/év

40 000 Ft/év

3-tól

10 000
Ft/év

40 000 Ft/év

80 000 Ft/év
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