Társadalmi egyeztetés
A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011
/101 – es, és 102 – es mellék telefonszámon kérhető.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település egyes
területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 2/2008.(I.21.) sz.
Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról szóló
rendelet – tervezetének véleményezése hagyományos módon, levélben 5
munkanapon belül:
a Polgármesteri Hivatal Jegyzője részére címezve (2230 Gyömrő, Fő tér 1.)
illetve
elektronikusan
levélcímen

a

pmhiv@gyomro.hu,

titkarsag@gyomro.hu

elektronikus
lehetséges.

2. napirendhez:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2017. július 6-i rendkívüli, nyílt
ülésére.
ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: Javaslat a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
szóló 2/2008.(I.21.) sz. Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet
megalkotásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2008-ban alkotott rendelet felülvizsgálata időszerűvé vált, legutóbbi módosítása 2014.
július 18-án történt. Azóta egyrészt megváltoztak a jogszabályok. Másrészt egyre több gondot
okoz a súlykorlátozással érintett utak tehergépjármű forgalma. A rendelet szerinti rendszer
átalakítása szabályos és kiszámítható szabályozással kontrollálhatóbbá tehető az utak
teherforgalma. Jobban biztosítható az utak burkolatának megóvása.
Ezért a rendeletben meghatározott behajtási díjak átalakítását javasoljuk. Bizonyos
díjtételeket emelni, bizonyos díjtételeket csökkenteni javasolunk.
Javaslat:
- A telekingatlanra történő eseti - maximum 4 nap időtartamra - áru- és anyagszállítás
esetén az ideiglenes behajtási engedély díjtételei:
10 tonna össztömegig
3.000,-Ft+ÁFA/4 nap,
10-20 tonna össztömeg között 6.000,- Ft+ÁFA /4 nap,
20-30 tonna össztömeg között 12.000,- Ft+ÁFA/4 nap,
30 onna felett össztömeg
18.000,- Ft+ÁFA/4 nap.
-

Éves áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyhez fizetendő díj gépjárművenként a
következő:
1 tehergépjármű esetén 10 tonna össztömegig
60.000,- Ft+ÁFA/év
ezt követően minden további tehergépjármű után
12.000,- Ft+ÁFA/év
10 tonnát meghaladó tehergépjármű esetén tehergépjárművenként 400.000,- Ft/ÁFA/év

Javasoljuk a helyi, gyömrői telephellyel rendelkező vállalkozók részére az éves díjból 50 %
kedvezmény biztosítását, ezzel sarkallva őket az éves behajtási hozzájárulás megváltására, és
hozzá segítve a lakosságot az olcsóbb szállításhoz.
Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy döntsön a rendelet
megalkotásáról.
A rendelet több paragrafusa olyan jogszabályra hivatkozik, amely már hatályon kívül lett
helyezve, ezért azok törlését javasoljuk. A rendelet újra fogalmazása miatt a módosítás helyett
célszerű új rendelet megalkotása, a 2/2008.(I.21.) sz. Kt. rendelet hatályon kívül helyezésével.
A témát a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi és Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a T. Képviselő – testületet, hogy döntsön az
alábbi rendelet-tervezet elfogadásáról.
Gyömrő, 2017. július 3.
Tisztelettel:
Dr. Mezey Attila s.k.
polgármester

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő - teste
…/2017. (VII. ...) önkormányzati rendelete
a település egyes területeire való behajtás
rendjéről és a fizetendő díjakról
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
tv. 3. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés a) 1. pontjában, a 33. § (1) bekezdés bb)
pontjában és 34. § (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. tv.13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletére figyelemmel az
Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak és műtárgyaik állagának
megóvása, fenntartása, a helyi közutakon a biztonságos közlekedés biztosítása céljából, a
település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Gyömrő Város közigazgatási területén a következő korlátozással
védett utakra (a továbbiakban: korlátozással védett utak) terjed ki:
a) 3,5 tonna korlátozással védett utak:
Akácfa, Állomás, Andrássy, Annahegyi, Apafi, Arany János, Árpád, Attila, Bajza,
Baross 3-tól, Béla, Bercsényi, Bethlen, Bimbó, Bocskai, Buzogány, Csillag Kálmán,
Csokonai, Czifra út burkolt része, Darányi, Deák Ferenc, Dobó, Eötvös, Eperfasor
utca 2-16. és 1-15 szám között, Erzsébet, Ernő, Eskü, Felvidéki, Frangepán, Fromm
Antal, Fürdő, Gumi, Gyóni Géza, Gyöngyvirág, Hársfa, Határ, Hattyú, Jókai, Kálvin,
Károly, Kinizsi, Kis köz, Klapka, Kossuth Lajos 4603 jelű országos közúttól a 3111
jelű országos közútig terjedő szakasza, Kossuth tér, Kölcsey, Köztársaság, Lengyel,
Levél, Liliom, Liszt Ferenc, Madách Imre, Maglódi, Malom, Mátyás Király 10-től és
31-től, Munkás, Pázmány, Petőfi, Puky, Rákóczi Ferenc, Rózsa, Rudolf, Segesvári,
Szabolcs, Szent Imre, Tulipán utca (Dózsa Gy. u. – Boglárka utca közötti szakasza)
Turul, Vadvirág, Viola, Vörösmarty, Wekerle, Zrínyi Miklós, Fő tér (a hozzá tartozó
10/1 és 16 hrsz-ú utakkal együtt), 0131 hrsz-ú közút (Pataki lakótelepre vezető út)
b) 7,5 tonna korlátozással védett utak:
Ady Endre, József Attila, Kossuth Ferenc, Nefelejcs, Toldi, Tompa utca,
c) Lakó-pihenő övezetként kijelölt utak:
Árva vár, Bánáti, Beregszászi, Fogarasi, Kassai, Máramaros, Rozsnyó, Zenta utca
(2)A rendelet hatálya kiterjed minden olyan járműre, járműszerelvényre, amelynek a
megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát meghaladja.
(3)A rendelet hatálya nem terjed ki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.)
KPM-BM együttes rendelet 49. és 50. §-a szerinti megkülönböztető és figyelmeztető
jelzést használó járművekre, valamint az élet- és vagyonbiztonság védelme érdekében
behajtó gépjárművekre (tűzoltóság, katasztrófavédelem stb.).

(4)A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű tulajdonosra, üzembentartóra
és használóra, aki a rendelet területi hatálya alá tartozó, önkormányzati tulajdonban
lévő, helyi közútra 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel hajt be.
A behajtás feltételei
2. § (1) A korlátozással védett önkormányzati kezelésben lévő közutakon a súlykorlátozásban
előírt össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához behajtási
engedély szükséges. Az engedélyt az Önkormányzat polgármestere – a helyi közút
tulajdonosa és kezelője nevében – adja ki.
(2) Az Önkormányzat polgármestere a behajtási engedélyben előírja azokat a feltételeket,
amelyek a tehergépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút és tartozékainak
védelmét.
(3) A polgármester a behajtási engedély megadását megtagadhatja, ha:
a) a 7,5 tonna korlátozással védett útra 40 tonna feletti össztömegű tehergépjárműre
kérnek engedélyt,
b) illetve a 3,5 tonna korlátozással védett útra 2 tengelyű tehergépjármű esetén a 20
tonnát meghaladó, illetve a 3, vagy több tengelyű tehergépjármű, vagy
járműszerelvény esetén a 30 tonnát meghaladó tehergépjárműre kérnek engedélyt,
c) a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a
megengedettnél nagyobb össztömegű tehergépjármű azon közlekedjék.
(4) A polgármester a behajtási engedélyt visszavonja, ha az engedélyes az engedélyben
foglalt kikötéseket megsérti. A fennmaradó időszakra a befizetett díj nem jár vissza.
A behajtási engedély
3. § (1) E rendeletben meghatározott engedélyek kiadása iránti kérelmet írásban a
polgármesterhez kell benyújtani - kérelmező céljának megfelelő - 1. számú, vagy 2.
számú melléklet szerinti igénylőlapon.
(2) A kérelmező köteles a kérelem bejelentésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való
jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait
mellékelni. Elektronikus benyújtás esetén a jogosultságot igazoló dokumentumokat
elektronikus formában kell mellékelni.
(3) A polgármester a kérelmet megvizsgálja és amennyiben a rendelet előírásainak
megfelel, a díj befizetését követően az engedélyt 8 napon belül kiadja.
(4)A behajtási hozzájárulás az adott kérelemben megjelölt járműre, járművekre, névre,
útvonalra és időtartamra szól. A behajtási hozzájárulás nem ruházható át.
(5) A behajtási hozzájárulásnak tartalmaznia kell:
a) gépjármű forgalmi rendszámát,
b) a megengedett legnagyobb össztömeget, melyet a hozzájárulással rendelkező
jármű nem haladhat meg,
c) az érvényesség időtartamát,
d) a korlátozott forgalmú övezet, korlátozással terhelt út megnevezését,
e) a jogcímet,
f) szükség esetén a megközelítési útvonalat.

(6)Az engedély egy példányát a gépjármű vezetőjének a gépjárművel a súlykorlátozással
érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és az ellenőrzést végző
személynek át kell adnia.
A behajtási engedély díjai és egyéb feltételei
4. § (1) A behajtási engedély kiadásáért a kérelmezőnek az önkormányzat javára, az
önkormányzat által fenntartott korlátozással védett helyi közútjaira történő behajtás
esetén díjat kell fizetnie.
(2) a) A telekingatlanra történő eseti - maximum 4 nap időtartamra - áru- és
anyagszállítás esetén az ideiglenes behajtási engedély díjtételei:
aa) 10 tonna össztömegig
3.000,-Ft+ÁFA/4 nap,
ab) 10-20 tonna össztömeg között 6.000,- Ft+ÁFA /4 nap,
ac) 20-30 tonna össztömeg között 12.000,- Ft+ÁFA/4 nap,
ad) 30 tonna felett össztömeg
18.000,- Ft+ÁFA/4 nap.
b) Az ideiglenes behajtási engedély maximum 4 nap időtartamra adható, melynek
elteltével új behajtási engedélyt kell kérni.
(3) a) Éves áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyhez fizetendő díj gépjárművenként
a következő:
aa) 1 tehergépjármű esetén 10 tonna össztömegig
60.000,- Ft+ÁFA/év
ezt követően minden további tehergépjármű után
12.000,- Ft+ÁFA/év
ab) 10 tonnát meghaladó tehergépjármű esetén tehergépjárművenként 400.000,- Ft/ÁFA/év
b) A behajtási engedély megadott névre, időtartamra és rendszámú tehergépjárműre
szól.
c) A behajtási engedély át nem ruházható, a tehergépjármű tulajdonváltása esetén az
engedélyt ismételten a fenti díjazás megfizetése mellett újra kell kérni.
d) Minden év június 30-át követően beadott kérelmek esetén a megállapított díj az
éves díj 50 %-a.
(4) A Gyömrő városban bejelentett telephellyel rendelkező gépjármű tulajdonosokat,
üzembentartókat 50 % kedvezmény díjkedvezmény illeti meg az éves díjból.
(5) A közszolgáltatást biztosító tehergépjárművekre is meg kell kérni a behajtási
engedélyt, mely díjtalan.
(6) Gyömrő Város Önkormányzatának saját beruházásaihoz
engedélyekre a díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik.

kiadott

behajtási

(7) Az éves behajtási hozzájárulással rendelkező tehergépjármű tulajdonos, üzembentartó,
használó köteles a szállítások időpontjáról, legalább azok bekövetkezte előtt 2 nappal,
értesíteni a Polgármesteri Hivatalt, vagy a közterület-felügyelőt. Az értesítés
elektronikus formában is megtehető.
(8) A behajtási engedélyből származó díjakat útfenntartásra, közútfejlesztésre, és a
közúthoz tartozó csapadékvíz elvezetés megoldására kell felhasználni.

(9) Az Önkormányzat az éves költségvetésének elfogadásakor dönt a számlán lévő összeg
útberuházási, karbantartási célú felhasználásáról.
5. § Az érintett ingatlan előtti útszakaszban bizonyíthatóan az engedélyes gépjármű által
okozott károk helyreállítása az engedélyes kötelessége, melyet a károkozást követő 15
napon belül el kell végezni. A helyreállítás kiváltható külön megállapodásban rögzített
feltételek szerint és a kár mértékével arányos díj önkormányzat számlájára történő
befizetése esetén.
A helyreállítás szakszerűségét és a közterület állapotát a területileg illetékes közterületfelügyelő a műszaki iroda bevonásával ellenőrzi.
Jogkövetkezmények
6. § (1) Az e rendeletben meghatározott szabályok betartását a közterület-felügyelő ellenőrzi.
(2) A súlykorlátozott terülteken az ellenőrző szerv jogosult, az övezet területére behajtó
gépjárműre kiállított behajtási engedély meglétét és érvényességét ellenőrizni.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki a korlátozással védett önkormányzati
kezelésben lévő közutakon a súlykorlátozásban előírt össztömeget meghaladó
tehergépjárművel helyi közútra engedély nélkül behajt, illetve az e rendeletben foglalt
előírásokat megszegi.
(4)Az e rendeletben foglalt rendelkezések megszegőjével szemben a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 21/2015. (XI. 30.)
önkormányzati rendelete alapján kell eljárni.
Záró rendelkezések
7. § (1) E rendelet 2017. augusztus 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a település egyes területeire való behajtás
rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 2/2008.(I.21.) sz. Kt. rendelet hatályát veszti.
Gyömrő, 2017. július…..
Dr. Mezey Attila
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. július …
Varga Ernő
jegyző

1. Melléklet
Eseti behajtási hozzájárulás iránti
KÉRELEM
(4 nap időtartamra)
A kérelmező adatai:
Magánszemély esetén:
Név: .....................................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................
Nem magánszemély esetén:
Elnevezés: ...........................................................................................................................
Székhely: ............................................................................................................................
Telephely: ...........................................................................................................................
Képviselő neve, címe: ........................................................................................................
Adószám:………………………………………………………………………………….
A teher gépjármű adatai:
Kategóriája: ........................................................................................................................
Típusának megnevezése: ....................................................................................................
Forgalmi rendszáma: ..........................................................................................................
Alulírott ………………………………………. kérem Gyömrő Város Önkormányzatát, hogy
a Gyömrő, ……………………………………………...………………………
………………… szám ................ hrsz. alatti ingatlan megközelítése érdekében 1
a. a „3,5 tonna korlátozással védett út”
b. a „7,5 tonna korlátozással védett út”
igénybevételéhez az eseti behajtási hozzájárulást szíveskedjenek megadni.
A szállítással kapcsolatos adatok:
Úti cél: ................................................................................................................................
Útvonal (érintett utcák): .....................................................................................................
Szállítandó anyag: ..............................................................................................................
Rakodás módja: ..................................................................................................................
A szállítás időpontja: ..........................................................................................................
A jármű és a rakomány együttes (forgalmi engedély szerinti) tömege: .............................
Dátum:

..............................................
kérelmező aláírása
1

A kívánt rész aláhúzandó

2. Melléklet
Áruszállítási- szolgáltatási- behajtási engedély iránti
KÉRELEM
(1 év időtartamra)
A kérelmező adatai:
Magánszemély esetén:
Név: .....................................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................
Nem magánszemély esetén:
Elnevezés: ...........................................................................................................................
Székhely: ............................................................................................................................
Telephely: ...........................................................................................................................
Képviselő neve, címe: ........................................................................................................
Adószám:………………………………………………………………………………….
A tehergépjárművek adatai:
Kategóriája: ........................................................................................................................
Típusának megnevezése: ....................................................................................................
Forgalmi rendszáma: ..........................................................................................................
Kategóriája: ........................................................................................................................
Típusának megnevezése: ....................................................................................................
Forgalmi rendszáma: ..........................................................................................................
Kategóriája: ........................................................................................................................
Típusának megnevezése: ....................................................................................................
Forgalmi rendszáma: ..........................................................................................................
Alulírok

……………………………………………………………kérem

Gyömrő

Önkormányzatát, hogy a
„3,5 tonna korlátozással védett út”
„7,5 tonna korlátozással védett út”
igénybevételéhez az behajtási hozzájárulást szíveskedjenek megadni.
Dátum:
1

A kívánt rész aláhúzandó
..............................................
kérelmező aláírása

Város

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
szóló önkormányzati rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a következők:
1. Társadalmi hatások
A társadalmi hatás abban mutatható ki, hogy egy szabályos és kiszámítható rendszer alakul ki
az utcákba áramló tehergépjármű forgalom esetében. Az utak burkolatának megóvása
társadalmi érdek, a rendeleti és forgalomtechnikai szabályozással magasabb védelmet
biztosítunk.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Költségvetési szempontból a rendelet megalkotása pozitív hatást eredményez a díjtételek
átalakítása miatt. A díjtételek előző rendelethez képest történő emelése magasabb
önkormányzati bevételt eredményezhet, azonban a városban bejelentett telephellyel
rendelkező gépjármű tulajdonosokat 50% díjkedvezmény illeti meg az éves díjból.
3. Környezeti, egészségügyi követelmények
A rendelettel elérni kívánt cél megvalósításával, a város korlátozással érintett utcáinak
terhelése nem növekszik tovább, élhetőbbé válik a városi környezet, mivel a kontrolálatlan
gépjármű forgalom csökkenni fog.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet hatályba lépése többlet adminisztratív terhet nem eredményez.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A gyakorlati tapasztalatok, a 2008. óta felmerült jogszabályi, gazdasági és egyéb a várost
érintő változások a rendelet megalkotását indokolják. Elmaradásának várható következménye,
hogy a teherforgalom a jövőben is gondot okoz, valamint a behajtási díjak nem fedezik az
útjavítások költségeit.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtása átszervezést, személyi állomány növelést nem igényel. A tárgyi
feltételek adottak.

