Gyömrő Város Önkormányzat
2/2008. (I. 21.) sz. rendelete
a település egyes területeire való behajtás
rendjéről és a fizetendő díjakról
a 32/2008. (XII.19.), a 11/2010. (VI.30.)
17/2010.(IX.20.) a 30/2010 (XII.16.) sz. a 17/2012. (V.31.) sz. és a 11/2014.(VII.18.) sz.
rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben, az 1988. évi I. tv. 8. § (1) bekezdésének
h) pontjában, a 9. § (2) bekezdésében, a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában, a 34. § (1)-(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
- az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak és műtárgyaik
állagának megóvása, fenntartása, a helyi közutakon a biztonságos közlekedés
biztosítása céljából,
a település súlykorlátozással terhelt - tehergépjárművel behajtani tilos (1/1975./II.5./ KPMBM együttes rendelet 14. § r) pontja szerinti) jelzőtáblával védett - egyes közútjaira 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:
Állomás, Andrássy, Annahegyi, Apafi, Arany János, Árpád, Attila, Bajza, Baross 3-tól, Béla,
Bercsényi, Bethlen, Bimbó, Bocskai, Buzogány, Csillag Kálmán, Csokonai, Darányi, Deák
Ferenc, Dobó, Eötvös, Erzsébet, Ernő, Eskü, Felvidéki, Frangepán, Fromm Antal, Fürdő,
Gyóni Géza, Gyöngyvirág, Hársfa, Hattyú, Jókai, József Attila, Károly, Kinizsi, Klapka,
Kossuth Lajos 4603 jelű országos közúttól a 3111 jelű országos közútig terjedő szakasza,
Kölcsey, Köztársaság, Lengyel, Levél, Liliom, Liszt Ferenc, Madách Imre, Maglódi, Malom,
Mátyás Király 10. és 31-től, Munkás, Pázmány, Petőfi, Rákóczi Ferenc, Rózsa, Rudolf,
Segesvári, Szabolcs, Szent Imre, 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
12
lakótelepre vezető út) ,

b) 7,5 tonna korlátozással védett utak:
Ady Endre, Kossuth Ferenc, Tompa utca

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az élet- és vagyonbiztonság védelme érdekében behajtó
gépjárművekre (tűzoltóság, katasztrófavédelem stb.).

A behajtás feltételei
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Módosította a Képviselő – testület 11/2010. (VI.30) sz. rendelet 1.§-a hatályos 2010. június 30-tól.
Módosította a Képviselő – testület 11/2014. (VII.18.) sz. rendelet 1.§-a, hatályos 2014. július 19 – től.
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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 engedélyt megadását megtagadhatja, ha
a) - a 7,5 tonna korlátozással védett útra 40 tonna feletti össztömegű tehergépjárműre
kérnek engedélyt,
- 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,
b) 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,
vagy 3. számú melléklet szerinti igénylőlapon.
(2) A polgármester a kérelmet megvizsgálja és amennyiben a rendelet előírásainak megfelel, a
díj befizetését követően az engedélyt 8 napon belül kiadja.
4. § Az építéshatósági eljáráshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás megszerzésének
feltétele az érvényes behajtási engedély megléte.
A behajtási engedély díjai és egyéb feltételei
5. § (1) A behajtási engedély kiadásáért a kérelmezőnek az önkormányzat javára, az
önkormányzat által fenntartott korlátozással védett helyi közútjaira történő behajtás esetén
díjat kell l fizetnie.
(2) Az építési, vagy bejelentés köteles tevékenységekhez kapcsolódó behajtási díj mértéke:
a) A 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendeletben foglaltak szerinti építési engedély- és
bejelentés köteles, új önálló rendeltetési egység létrehozása, építése esetén a
telekingatlanon elsőnek épülő rendeltetési egység után 81.600,- Ft + ÁFA, a második
és minden további rendeltetési egység után 116.600,- + ÁFA. A 10 m2 alatti
melléképítményre fenti díjak nem vonatkoznak.34
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Módosította a Képviselő-testület 27/2009. (XII.17.) sz. rendelet 1.§.-a, hatályos 2010. január 1-től.
Módosította a Képviselő – testület 30/2010. (XII.16.) sz. rendelet 1.§ - a, hatályos 2011. január 1 – től.
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Egyéb feltételek:
- Fenti díjak az engedély, valamint az építés időtartamára, de maximum 2 év
időtartamra szólnak. Amennyiben az építkezés 2 éven belül nem fejeződik be, új
behajtási engedélyt kell kérni.
- A 7,5 tonna korlátozással védett útra maximum 40 tonna össztömegű
tehergépjárművel lehet behajtani.
- A 3,5 tonna korlátozással védett útra 2 tengelyű tehergépjármű esetén maximum
20 tonna össztömegű, illetve a 3, vagy több tengelyű tehergépjármű, vagy
járműszerelvény esetén maximum 30 tonna össztömegű tehergépjárművel lehet
behajtani.
- A behajtási engedély telekingatlanra vonatkozik (cím, helyrajzi szám).
b) A 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint nem építési engedély és nem
bejelentés köteles egyéb építmény építése esetén az építtetőnek behajtási díjat nem
kell fizetni.
c) A 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint építési-, bejelentés-, valamint
bontási engedély köteles egyéb építési tevékenységek (p. felújítási, bővítési munkák,
stb.) esetén 50.000,- Ft + ÁFA/rendeltetési egység.
Az 50m2 alatti bővítési munkák, valamint a szerkezet átépítéssel nem járó tetőtér
beépítési munkák esetén behajtási díjat nem kell fizetni.5
Egyéb feltételek:
- Fenti díjak és az engedély az építés időtartamára, de maximum 2 év időtartamra
szólnak. Amennyiben az építkezés 2 éven belül nem fejeződik be, új behajtási
engedélyt kell kérni.
- A 7,5 tonna korlátozással védett útra maximum 40 tonna össztömegű
tehergépjárművel lehet behajtani.
- A 3,5 tonna korlátozással védett útra 2 tengelyű tehergépjármű esetén maximum 20
tonna össztömegű, illetve a 3, vagy több tengelyű tehergépjármű, vagy
járműszerelvény esetén maximum 30 tonna össztömegű tehergépjárművel lehet
behajtani.
- A behajtási engedély telekingatlanra vonatkozik (cím, helyrajzi szám).
- Az engedélyköteles, de nem jelentős mértékű, jelentős tehergépjármű forgalommal
nem járó munkák (nyílászáró cseréje, kémény építése, előtető építése, reklámtábla
elhelyezése stb.) esetén behajtási díjat nem kell fizetni.
d.) A fentiekben nem említett, ipari szolgáltató épületek (pl. áruház, bank, közintézmény,
raktárépület stb.) építése esetén egyedileg történik a díj megállapítása, melynek összege
583.000,- Ft + ÁFA-tól 2.200.000,- Ft+ÁFA/rendeltetési egységig terjed.
A díj mértékét a polgármester állapítja meg.6
(3) A telekingatlanra történő eseti - maximum 4 nap időtartamra - áru- és anyagszállítás
esetén az ideiglenes behajtási engedély díjtételei:7
12 tonna össztömegig ingyenes/4 nap,
10-20 tonna össztömeg között 5.800,- Ft+ÁFA /4 nap,
20-30 tonna össztömeg között 11.700,- Ft+ÁFA/4 nap,
30 tonna felett össztömeg 17.500,- Ft+ÁFA/4 nap.
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Módosította a Képviselő-testület 32/2008. (XII.19.) sz. rendelet 1§-a, hatályos 2008. december 19-től.
Módosította a Képviselő – testület 30/2010. (XII.16.) sz. rendelet 2.§ -a, hatályos 2011. január 1 – től.
7
Módosította a Képviselő – testület 30/2010. (XII.16.) sz. rendelet 3.§ -a, hatályos 2011. január 1 – től.
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Egyéb feltételek:
- Az ideiglenes behajtási engedély maximum 4 nap időtartamra adható, melynek
elteltével új behajtási engedélyt kell kérni.
- A 7,5 tonna korlátozással védett útra maximum 40 tonna össztömegű
tehergépjárművel lehet behajtani.
- A 3,5 tonna korlátozással védett útra 2 tengelyű tehergépjármű esetén maximum 20
tonna össztömegű, illetve a 3, vagy több tengelyű tehergépjármű, vagy
járműszerelvény esetén maximum 30 tonna össztömegű tehergépjárművel lehet
behajtani.
- A behajtási engedély megadott névre, időtartamra és rendszámú tehergépjárműre
szól.
- A behajtási engedély át nem ruházható.
(4) Éves áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyhez fizetendő díj gépjárművenként a
következő:8
1 tehergépjármű esetén 10 tonna össztömegig
58.000,- Ft+ÁFA/év
ezt követően minden további tehergépjármű után
11.700,- Ft+ÁFA/év
10 tonnát meghaladó tehergépjármű esetén tehergépjárművenként 349.800,- Ft/ÁFA/év
Egyéb feltételek:
- A 7,5 tonna korlátozással védett útra maximum 40 tonna össztömegű
tehergépjárművel lehet behajtani.
- A 3,5 tonna korlátozással védett útra 2 tengelyű tehergépjármű esetén maximum 20
tonna össztömegű, illetve a 3, vagy több tengelyű tehergépjármű,
vagy járműszerelvény esetén maximum 30 tonna össztömegű tehergépjárművel lehet
behajtani.
- A behajtási engedély megadott névre, időtartamra és rendszámú tehergépjárműre
szól.
- A behajtási engedély át nem ruházható, a tehergépjármű tulajdonváltása esetén az
engedélyt ismételten a fenti díjazás megfizetése mellett újra kell kérni.
- Minden év június 30-át követően beadott kérelmek esetén a megállapított díj az éves
díj 50 %-a.
(5) A közszolgáltatást biztosító tehergépjárművekre is meg kell kérni a behajtási engedélyt,
mely díjtalan.
(6) A behajtási engedélyből származó díjakat a mindenkori éves önkormányzati költségvetés
dologi kiadások: utak kátyúzása, javítása kiadási előirányzatra kell felhasználni.
6. § A rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott építési engedélyek, és folyamatban lévő
építkezések esetén közútkezelői hozzájárulás a készültségi foknak megfelelő arányos díjtétel
megfizetésével kérelemre adható.
7. § Az érintett ingatlan előtti útszakaszban keletkezett károk helyreállítása az engedélyes
kötelessége, melyet vagy a károkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb a
használatbavételi engedély megszerzése előtt 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.
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Módosította a Képviselő – testület 30/2010. (XII.16.) sz. rendelet 4.§ - a, hatályos 2011. január 1 – től.
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8. § Gyömrő Város Önkormányzatának saját beruházásaihoz kiadott behajtási engedélyekre a
díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik.
Ellenőrzés
9

9. § (1) A védett övezetben a közterület felügyelő jogosult:
a)
b)
c)

(2)
(3)
Záró rendelkezések
10. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyömrő, 2008 január 17.
Gyenes Levente s.k.
polgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2008. január 21.
Varga Ernő s.k.
jegyző
A kiadmány hiteléül:2014. július 18.
Varga Ernő
jegyző
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Hatályon kívül helyezi a Képviselő – testület 17/2012.(V.31.) sz. rendelet 1.§ f.) pontja, hatályos 2012. május
31-től.
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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
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2. Melléklet

Építkezés időtartamára szóló behajtási hozzájárulás iránti
KÉRELEM
(2 év időtartamra)
A kérelmező adatai:
Magánszemély esetén:
Név: ................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................
Nem magánszemély esetén:
Elnevezés: ......................................................................................................................
Székhely: ........................................................................................................................
Telephely: ......................................................................................................................
Képviselő neve, címe: .....................................................................................................
Adószám:………………………………………………………………………………….

Alulírott ………………………………………. kérem Gyömrő Város Önkormányzatát, hogy
a Gyömrő, ……………………………………………...……………………………………….
………………… szám ................ hrsz. alatti ingatlan megközelítése érdekében 1
c. a „3,5 tonna korlátozással védett út”
d. a „7,5 tonna korlátozással védett út”
igénybevételéhez az behajtási hozzájárulást szíveskedjenek megadni.
A szállítással kapcsolatos adatok:
Építés jellege: …………………………………………………………………………………
Az telekingatlanon lévő meglévő rendeltetési egységek száma:………………………………
Az építéssel kialakuló új rendeltetési egységek száma:………………………………………..

Dátum:

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

A kívánt rész aláhúzandó

7

3. 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
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Város

