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Előterjesztés 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2007. (05. 03.) Ör. számú "A 12 tonna 
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő 
behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” szóló rendeletének 

hatályon kívül helyezéséről 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata az 5/2007. (05. 03.) Ör. számú "A 12 tonna megengedett 

legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges 

közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” szóló rendeletével (továbbiakban: Rendelet) törekszik 

a helyi közutak és azok műtárgyainak megóvásáról és fenntartásáról gondoskodni. A 

Rendelet alapján kiadott útvonal engedélyek kiadása alapján beszedett díjakat az 

önkormányzat 100%-ban a helyi közutak javítására, fenntartására költi. 

A jogszabályi környezet változása miatt azonban az engedélyek kiadása a legtöbb esetben 

már nem az önkormányzat hatásköre, hanem a Magyar Közút NZrt.-é, továbbá az 

engedélyek kiadása nem köthető díjszedéshez. A fentieket a meghatározott össztömeget, 

tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről 

szóló 36/2017 (IX. 18.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) szabályozza az alábbi 

módon: 

Az NFM rendelet 8.§-a kimondja, hogy a túlsúlyos, illetve túlméretes járművek 

közlekedéséhez a hozzájárulást megadására 

- az országos közutat vagy több önkormányzat közigazgatási területén helyi közutat 

érintő közlekedés esetén a Magyar Közút Nzrt., 

- kizárólag helyi közutat érintő közlekedés esetén a közút kelezője 

jogosult. 

A kizárólag helyi közutat érintő túlsúlyos, illetve túlméretes közlekedés a gyakorlatban alig 

fordul elő, és értelemszerűen az is a biatorbágyi vállalkozások tekintetében lehetséges. 

A jogszabályi környezet változása eredményeképpen tehát az a helyzet állt elő, hogy ugyan 

megvan a lehetőség, hogy az önkormányzat a helyi utak tekintetében a behajtást 



 
kérelemhez kösse, és adott esetben meg is tiltsa, az engedély kiadását azonban nem kötheti 

díjfizetéshez, vagyis bevétele ebből nem származhat. Javaslom, hogy a Rendelet kerüljön 

visszavonásra, és helyében egy új, az NFM rendeletnek is megfelelő, illetve a helyi utak 

védelmét és a közlekedés biztonságát is szolgáló rendelet készüljön. Ez az új rendelet 

szabályozná, hogy melyik helyi utakra milyen esetekben adná meg, vagy utasítaná el az 

önkormányzat felhatalmazása alapján a polgármester a behajtási engedélyt. További 

lehetőséget adna az új rendelet, hogy bizonyos esetekben a behajtást hatósági 

szerződéshez lehessen kötni, ami biztosítékot adna az önkormányzat számára, hogy a 

teherforgalom okozta esetleges károk megtérüljenek. 

A hatósági szerződés tervezete később kerül kiküldésre. 

A Rendelet visszavonásával egyidejűleg a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2014. (V.5.) számú, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletének 8/A. §-ának 

hatályon kívül helyezése is szükséges, ami a Rendelet be nem tartása esetére határoz meg 

szankciókat. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének 

meghozatalára. 

 
 
Biatorbágy, 2019. február 13. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
Összeállította: Váczi András 
Ellenőrizte: K. Horváth Mónika  



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (II. 28.) rendelete 

 
A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra 

történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló, 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2007. (05. 03.) számú rendeletének 

hatályon kívül helyezéséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1.§ Hatályát veszti Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületének  A 12 tonna megengedett 
legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges 
közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló, 5/2007. (05. 03.) számú rendelete. 
2.§ E rendelet 2019. március 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti 

 

 Tarjáni István dr. Kovács András  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló, Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- 

testületének 12/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 
1.§ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
12/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 8/A.§ 
szakaszát hatályon kívül helyezi. 

2.§ E rendelet 2019. március 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 

 Tarjáni István dr. Kovács András  
 polgármester jegyző 
 

 


