Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi
közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló
20/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint az 1988. évi I. törvény
8. §-a (1) bekezdésének a) 3. pontjában meghatározott feladatkörében, a 9. §-ának (2)
bekezdésében, 33. §-a (1) bekezdésének b) pont bb) alpontjában és a 34. §-ának (1)-(2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra
történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 20/2006. (III.29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Behajtási rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő c)
ponttal egészül ki:
[(2) Az Önkormányzat polgármestere a közútkezelői hozzájárulást megtagadhatja, ha]
„c) a kérelemben nem adják meg az ügyszámát
ca) a végleges építési engedélynek,
cb) az egyszerű bejelentésnek, vagy
cc) a településképi bejelentési eljárásnak
olyan építési tevékenység címére való behajtási kérelem esetében, mely tekintetében
azt jogszabály előírja.”
2. §
A Behajtási rendelet 2. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés c) pont ca)-cb) alpontjában meghatározott ügyszámú irat, vagy
annak megismerésére szóló meghatalmazás a kérelem melléklete (kivéve, ha ugyanazon cím
tekintetében korábban már mellékelték).
(2b) A (2) bekezdés c) pont cc) alpontja esetében a Polgármester a közútkezelői
hozzájárulás kiadása előtt megvizsgálhatja, hogy az építési tevékenységet a településképi
bejelentési eljárásnak megfelelően végzik-e; amennyiben nem, a közútkezelői hozzájárulás
kiadását megtagadja.”
3. §
A Behajtási rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
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4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Budaörs, 2020. augusztus 26.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 21/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2020. augusztus 28. napján a
Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel kihirdetésre került.
dr. Bocsi István jegyző megbízásából:
Erdős Károlyné
irodavezető
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1. melléklet
a 21/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez
Díjtétel táblázat
1.) A 10 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek után fizetendő
útfenntartási hozzájárulás összege*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
Össztömeg
tonna
10,0-nél nagyobb 15,0-ig
15,0-nél nagyobb 20,0-ig
20,0-nál nagyobb 25,0-ig
25,0-nél nagyobb 30,0-ig
30,0-nál nagyobb 35,0-ig
35,0-nél nagyobb 40,0-ig

B
Közútkezelői
hozzájárulás
egy napra
3.000,4.000,5.000,6.000,7.000,8.000,-

C
D
Közútkezelői Közútkezelői
hozzájárulás hozzájárulás
30 napra
3 hónapra
forint
18.000,36.000,24.000,48.000,30.000,60.000,36.000,72.000,42.000,84.000,48.000,96.000,-

E
Közútkezelői
hozzájárulás
fél évre
66.000,90.000,110.000,135.000,155.000,180.000,-

2.) A 10 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek után fizetendő óvadék
összege*
Építkezés esetén az építmény minden bruttó 200 m2-e után 100.000,- Ft
3.) A kérelem 1 munkanapon belüli elbírálása céljából fizethető sürgősségi díj*
Kérelmenként 3.000,- Ft

* A feltüntetett összeget további ÁFA-fizetési kötelezettség terheli, melyek mértékét az nem tartalmazza (nettó
összeg).
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2. melléklet
a 21/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
A súlykorlátozással védett helyi közutakra történő behajtás engedélyezésére
1. A kérelmező
magánszemély
neve:
lakcíme:
adóazonosító jele:
gyors elérhetőségei (nem kötelező megadni)
- telefon:
- e-mail:
Esetleges képviselője neve:

szervezet
megnevezése:
székhelye:
adószáma:
gyors elérhetőségei (nem kötelező megadni)
- telefon:
- e-mail:
Nevében eljáró személy neve:

2. A gépjármű forgalmi rendszáma:
3. Megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek behajtásának
3.1. célja:
Ha jogszabályi előírás, 3.1.1. a végleges építési engedély ügyszáma:
3.1.2. az egyszerű bejelentés ügyszáma:
3.1.3. a településképi bejelentési eljárás ügyszáma:
3.2 helye:
3.3. behajtás napja(i):
Kelt: ……………………………………
…………………………………….
(cégszerű) aláírás
Melléklet:
- A 3.1.1. pont szerinti dokumentum, vagy annak megismerésére szóló meghatalmazás.
- A 3.1.2. pont szerinti dokumentum, vagy annak megismerésére szóló meghatalmazás.
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