
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testűlet) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt. ) 48. § (5b) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a tulajdonában lévö helyi közutak kezelésének szabályairól szóló
4/2020.(III. 11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módositja.

l.§

Ahelyi közutak kezelésének szabályairól szóló 4/2020. (III. 11. ) önkormányzati rendelet 1. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.

2.§

Hatályát veszti a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 4/2020. (III. 11. ) önkormányzati
rendelet 11-13. §-a.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követö harmadik napon lép hatályba.
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Záradék:

A rendelet 2022. május II. napján kifuggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a
hirdetőtáblára történő kifiiggesztéssel.
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"l. szdmú melUUet
(a 4. /2020. (III. 11. ) önkormányzati rendelethez)

KÉRELEM
a korlátowtt forgalmú helyi köwt ködekedési célú igénybevételéhez szükséges

behajlási hos.ájárulás iránt

A kérelmező

neve:

címe/székhelye:

A gépjármű üzembentartójának/tulajdonosának

neve:

cím e/székhelye:

neve:

címe/székhelye;

neve:

cím e/székhelye:

A gépjármfi

forgalmi rendszáma:

megengedett legnagyobb össztömege:

járm ű-kategóriája:

forgalmi rendszáma:

megengedett legnagyobb össztömege:

járm ű-kategóriája:

forgalmi rendszáma:

megengedett legnagyobb össztömege:

járm ű-kategóriája:

A kérelem benyujtásának indoka:



a) a korlátozott forgalmú helyi közút mentén eUielyezkedő ingatlan megközelítéséhez, amelyhez,
illetve amelytől árut szállítanak és az áru szállítása másként nem oldható meg;

b) a korlátozott forgalmú helyí közúí területén, illetve mentén folyó építkezéshez való
szállításhoz;

c) a korlátozott forgalmú helyi közút területén, illetve mentén folyó bontási munkálatok során
keletkezett bontási anyagok elszállításához;

d) a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági
vontató és lassú jármű telephelyének, illetve ígazolható tárolóhelyének megközelítéséhez, ha
az a korlátozott forgalmú helyi közút mentén van és más útvonalon nem közelíthető meg;

e) a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági
vontató és lassú járnm korlátozott forgalmú helyi közútra való behajtásához, ha ahhoz
közérdekfűződik.

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

A behajtással érintett

ingatlan megnevezése:
(pontos cím, hrsz.)

útvonal meghatározása/útvonalterv:

ingatlan megnevezése:
(pontos cím, hrsz.)

útvonal meghatározása/útvonalterv:

ingatlan megnevezése:
(pontos cím, hrsz.)

útvonalmeghatározása/ütvonalterv:

A behajtás tervezeít idopontja:

A behajtás tervezett idötartama: (X 'jellel jelölendö a táblázatban)

Súly

Idöszak

1 teljes napra

7, 5-12, 5 12, 5 felett-20 20 tonnafelett- 30 tonna feletti Behajtás tervezett
tonna tonna össztömegü 30t össztömegü össztömegü idopontja/

össztömegü gépjarmü eselén gépjármü eselén gépjdrmü esetén idó'szaka
gépjarmu

eselen



4 napra

30 napra

90 napra

180 napra

360 napra

Súly

Idoszak

1 teljes napra

4 napra

30 napra

90 napra

180 napm

360 napra

7, 5-72,5
tonna

gepjármu
esetén

12, 5felett -20 20 tonnafeleU- 30 tonnafelettí
össztomegü

gépjwmu esetén
tonna tonna ffsszlömegü 30t össztömegü

össztömegü gépjármü esetén gépjármtl esetén

Behajtás tervezett
idöpontja/
idöszaka

Súly

Idöszak

1 teljes napra

4 napra

3Q napra

90 napra

7, 5-72,5
tonna

össziömegü
gepjarmu

esetén

12, 5felett-20
tonna össztömegu
gépjármü esetén

20 tonnafeletl-
30í össztömegü

gépjármü esetén

30 tonnafeletti
összlomegu

gépjármü esetén

Behajtás tervezett
idöpontja/
idöszaka



180 napra

360 napra

Kérelmezö 'jelen kérelem aláirásával tudomásul veszi, hogy a behajtás során az útban okozott
károhért apolgáríjog általános szabályai szerint kárférítési kötelezettséggel tartozik!

Dunavarsány,

Kérelmezö

Á kérelemhez csatolni kell az érintett gépjárműforgalmi engedélyének másolatát!

Figyelem! Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kiván benyújtam behajtási
hozzájárulás kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre
vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön engedélyt kell
kiadni. Ajárműszerelvény az engedély kiadása szemponíjából egyjárműnek mmősül.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követöen induló ügyekben és keletíkezö
jogviszonyokra kell alkalmazni.


