Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete
„a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői
hozzájárulás kiadásáról” szóló 20/2006. (III. 29.) ÖKT rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontja és helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §
A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek
helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról”
szóló 20/2006. (III. 29.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi 6/A. §-al
egészül ki:
„Különleges rendelkezések
6/A. §
(1) Az 5 tonna súlykorlátozással védett helyi közutakra az 5 és 10 tonna közé eső
össztömegű tehergépjárművek behajtásához közútkezelői hozzájárulás
szükséges. A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a tehergépjármű
tulajdonosának (üzemben tartójának) a Polgármesteri Hivatalban kell
benyújtania a 2-es számú melléklet szerinti, az e célra rendszeresített
nyomtatványon. A közútkezelői hozzájárulás díjtalan.
(2) A Rendelet 2.sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul.
(3) A Képviselő-testület a település geológiai szempontból veszélyes övezeteiben
abszolút súlykorlátozást vezethet be külön határozattal ideiglenes vagy
állandó jelleggel. A minősítő határozatot szakértői állásfoglalás alapján kell
foganatosítani.
(4) Abszolút súlykorlátozásnak tekintendő az a súlykorlátozás, amely tiltó
táblához nincsen kivételt jelző kiegészítő tábla csatolva, ilyen esetben a kék
színű megkülönböztető jelzést, továbbá kommunális szemétszállítást
szerződéses alapon végző sárga színű megkülönböztető jelzést viselő
gépjárművön kívül semmilyen más gépjármű nem haladhat meg, mely
utóbbinak forgalmi engedély szerinti össztömege több mint a súlykorlátozást
elrendelő közlekedési jelzőtáblán szereplő érték.”
2. §
E rendelet 2012. március 15-én lép hatályba, és hatálybalépését követő napon
hatályát veszti. E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után induló ügyekben
kell alkalmazni.
Budaörs, 2012. február 29.
Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 3/2012. (III.05.) önkormányzati rendelet 2012. március 5-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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1. sz. melléklet
a 3/2012. (III.05.) rendelethez
Kérelem
A súlykorlátozással védett helyi közutakra történő behajtás engedélyezésére
1. A kérelmező
- Neve (cég neve):
- Székhelye:
- Képviselő neve:
- Születési hely és idő (év, hónap, nap):
- Anyja neve:
- Értesítési címe, és telefonszáma:

2. Állandó lakóhely, székhely, adóazonosító szám:

3. A gépjármű forgalmi rendszáma:

4. Megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek behajtásának
- célja:

- helye:

- időtartama:
Budaörs, …………………
……………………………..
A kérelmező aláírása

