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A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra 

történő behajtásának korlátozásáról 

 

A Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 44/A. 

§-ának (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 

16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. §-a (1) bekezdésének h) pontjára, 9. §-ának (2) 

bekezdésére, 33. §-a (1) bekezdésének c) pontjára és 34. §-ának (1)-(2) bekezdésére, az 

Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak állagának megóvása, fenntartása, 

a helyi közutakon a biztonságos közlekedés biztosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Tiszakürt Község közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat 

tulajdonában álló belterületi helyi közutakra (a továbbiakban: helyi közút) terjed ki. 

 

2. § 

(1) Az Önkormányzat e rendelet alkalmazása érdekében a valamennyi helyi közútjánál a 

szükséges helyekre (2.sz melléklet) „3,5 tonna súlykorlátozás" jelzőtáblát, táblák alatt 

„ kivéve: önkormányzati engedéllyel" feliratozású táblákat helyez el. 
 

(2) A 3,5  tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek  helyi közútra 

történő behajtásához önkormányzati (közútkezelői) hozzájárulás szükséges. A hozzájárulást 

az Önkormányzat polgármestere – a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében – adja ki. 

(3) Az   Önkormányzat polgármestere a hozzájárulásban a jármű üzemben tartója részére 

előírhatja azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie kell és azokat a 

feltételeket, melyek a jármű közlekedése során biztosítja a közút, valamint tartozékainak 

védelmét. 
 

(4) Az Önkormányzat polgármestere a közútkezelői hozzájárulást megtagadhatja, ha 

 

     a./ a megengedett 3,5 tonna össztömeget túllépő szállítmány megbontható, 

     b./ a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a 3,5 tonna 

megengedett össztömeget meghaladó gépjármű azon közlekedjen. 

 

3. § 

 

(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet (3.sz melléklet) az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon lehet a gépjármű  tulajdonosának (üzemben tartójának) az Önkormányzat 

Polgármesteréhez benyújtani. 

 

(2) A közútkezelői hozzájárulás egy alkalomra vagy 30 napig terjedő időtartamra adható ki. 

 

(3) A közútkezelői hozzájárulást nem kell kiadni a kommunális, közüzemi, rendészeti, 

katasztrófavédelmi feladatokat végzők   részére. 
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4. § 

 

(1) A közútkezelői hozzájárulás kiadásáért a gépjármű  tulajdonosának (üzemben tartójának) 

az Önkormányzat javára az Önkormányzat által fenntartott helyi közútra történő behajtás 

esetén az 1.sz. melléklet szerinti útfenntartási hozzájárulást kell fizetni. 

 

(2) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti útfenntartási hozzájárulás összegét a tehergépkocsi 

össztömegének és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott útvonal távolságának 

alapulvételével, a rendelet mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani. Az útfenntartási 

hozzájárulást a közútkezelői hozzájárulásban előírt módon és időpontig kell megfizetni. 

 

5. § 

 

(1) A közútkezelői hozzájárulást – ha a kérelem a rendeletben előírt feltételeknek megfelel – 

10 munkanapon belül kell kiadni. 

 

(2) Az útfenntartási hozzájárulásból származó bevételt a helyi közutak fenntartására, 

felújítására kell felhasználni, az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak 

szerint. 

 

6. § 

 

Ez a rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után 

induló ügyekben kell alkalmazni. 

 

Tiszakürt, 2008. szeptember 25. 

 

 

 

 

 

Tálas László                                                                                                       dr. Héczei Eszter 

polgármester                                                                                                                  jegyző 

 

 


