Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a jelzőtáblával elrendelt össztömeget
meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői
hozzájárulás kiadásáról, a közterület használatáról, védelméről és díjáról
[Egységes szerkezetben, a 7/2009. (III. 27.), a 23/2011. (IX. 30.) és a 
7/2020. (IV.27.) önkormányzati
rendeletekkel]

Diósd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 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 és 34. §-ának (1)-(2) bekezdéseire, az
Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak és műtárgyaik állagának
megóvása, fenntartása, a helyi közutakon a biztonságos közlekedés biztosítása céljából a 1
13/2010. (X.5.) NFM rendeletben foglaltakra tekintettel, a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya Diósd Község közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában
álló helyi közutakra (a továbbiakban: helyi közút) terjed ki.
2. §
(1) A jelzőtáblával elrendelt össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történő
behajtásához közútkezelői hozzájárulás szükséges. A hozzájárulást az Önkormányzat
polgármestere - a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében - adja ki.
(2) Az Önkormányzat polgármestere a közútkezelői hozzájárulást megtagadja, ha
a)a megengedett jelzőtáblával elrendelt össztömeget túllépő szállítmány megbontható;
b) a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett
össztömeget meghaladó gépjármű azon közlekedjék.
(3) Az Önkormányzat polgármestere a közútkezelői hozzájárulásban előírja azt az útvonalat,
amelyen a gépjárműnek közlekednie kell, valamint azokat a feltételeket, amelyek a gépjármű
közlekedése során biztosítják a helyi közút és tartozékainak védelmét.
3. §2
(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
kell a gépjármű tulajdonosának (üzemben tartójának) az Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalához benyújtani.
(2) A közútkezelői hozzájárulás egy alkalomra vagy meghatározott időtartamra adható ki.
(3)Vállalkozás telephelyére történő áru szállításához a közútkezelői hozzájárulás iránti
kérelmében a forgalmi rendszámokat nem kell megadni, de a várható legnagyobb gépjármű
össztömegét meg kell határozni. Telephelyhez történő gépjárműforgalom a szállítási
szerződéssel igazolható.
(4) Telephely működéséhez kapcsolódó gépjárművek közútkezelői hozzájárulása 1 év
időtartamra adható ki.
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Módosította: 23/2011. (IX. 30.) ör. rendelet 1. §- a. Hatályos: 2011. szeptember 30-tól.
Módosította: 7/2020. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. április 28-tól.

4. §
(1) A közútkezelői hozzájárulás kiadásáért a tehergépkocsi tulajdonosának (üzemben
tartójának) az Önkormányzat javára
a)az 1. számú mellékletszerinti eljárási díjat,
b) az Önkormányzat által fenntartott helyi közútra történő behajtás esetén útfenntartási
hozzájárulást kell fizetni.
(2) A közútkezelői hozzájárulás az eljárási és költségtérítési díj megfizetése, valamint a
befizetés igazolása után vehető át.
5. §
(1) A közútkezelői hozzájárulást - ha a kérelem a rendeletben előírt feltételeknek megfelel az 1. számú mellékletbenigényelt időn belül kell kiadni.
(2) Az útfenntartási hozzájárulásból származó bevételt a helyi közutak fenntartására,
felújítására kell felhasználni, az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak
szerint.
6. §
A 40 tonna össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a
túlméretes, valamint a lánctalpas járművek és járműszerelvények helyi közúton történő
közlekedéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadására, a közlekedésért fizetendő
díjra a külön jogszabályokban foglaltak az irányadók.
7. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után induló
ügyekben kell alkalmazni.
Diósd, 2008. november. 27.

Spéth Géza
polgármester

Tóth Tivadar
jegyző

Kihirdetve: Diósd, 2008. november 28.
Tóth Tivadar
jegyző

Egységes szerkezetbe foglaltam 2020. április hó 28. napján:

Dr. Simon Mária
jegyző
1. *számú melléklet3
Közútkezelői hozzájárulás kérelem a Diósd község közútjait igénybe vevő –
meghatározott össztömeget meghaladó gépjárműre
(Jogszabályi hivatkozás a nyomtatvány hátoldalán található)
Igénylő adatai :
Név:
…………………………………………………………
Cím vagy székhely …………………………………………..
Kapcsolattartó neve, címe, tel.száma: ………………………..
Igénybevétel: Egyszeri alkalomra
1 hónapra
1 évre
(aláhúzni)
Kezdete:
2011………………
Utolsó napja 2011……..……
Járműtípus: ………………………………………..
(tehergépkocsi, pótkocsi szerelvény, egyéb)
F.r.sz.:
………………………………...
Össztömeg:
……………………………..….
Igénybevétel célja:
…………………………………
(áruszállítás, építőanyag fuvarozás, bútorszállítás, egyéb)
Belépés helye:
…………………………………
Kilépés helye:
…………………………………
Megközelítendő cím: …………………………………
( engedélyenként 1 cím és napi 1 alkalom)
…………………………..
A Polgármesteri Hivatal tölti ki!
Eljárási díj összege: ………………Ft
Közútfenntartói díj
számolt összege:
………………Ft
Összesen:
……………. ..Ft


……………………………….
 z eljárási díj befizetésének igazolása (P.H.)
A
……………………………….
 özútfenntartói díj befizet. igazolása (P.H.)
K

HOZZÁJÁRULÁS
…………………………….kérelmező részére, Diósd Község területén építőanyag
szállításhoz, a súlykorlátozás alá eső útszakaszokon való közlekedéshez
az……………...........számú közútkezelői hozzájárulást megadom.
Az igénybe vehető útvonal: …………………………………………………………………
A hozzájárulás 2011………………. egy alkalomra érvényes, melyet a következő gépjármű
vehet igénybe:
…………………………………….. össztömegű gépjármű
A szállítás folyamán keletkezett út-vagy egyéb károsodást kérelmező köteles saját költségén
8 napon belül kijavítani! A keskeny, rossz minőségű utakat igénybe venni nem lehet!
Kérelmező az Önkormányzat 10402142-49555654-48551176 számú elszámolási
számlaszámára az eljárási díjat és a túlsúly díjat csekken vagy folyószámlán befizette.
A hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 14.§ (1), 33 § (1) bekezdés
c,pontja és a 34.§ (2) bekezdése,az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20/1984. évi (XII.21.) KM sz. rendelet 2. § (1) és 10. § (2) bekezdése,
valamint Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a jelzőtáblával elrendelt
össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges
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közútkezelői hozzájárulás kiadásáról, a közterület-használatáról, védelméről és díjáról szóló
19/2008. (XI.28.) ör. Rendeletalapján, mint a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében
adtam ki.
Diósd, 2011.
…………….
Spéth Géza
polgármester
2*számú melléklet4
A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem melléklete
A jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó gépjárművek díj táblázata
I.Költségtérítési,ill.eljárási díj
Egy alkalom díja:
15 napon belüli kérelem esetén:
3 napon belüli kérelem esetén:
6 órán belüli kérelem esetén:
(csak kivételes esetben)

1.000 Ft.
2.000Ft
3.000Ft

II. Túlsúly díj (3,5 ill. 12 tonnás jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás miatt)
Napi tarifa:
Éves tarifa:
4 tonnától – 9 tonnáig 1.000 Ft.
80.000 Ft
10 tonnától - 16 tonnáig 2.500 Ft
100.000 Ft
17 tonnától - 23 tonnáig 3.500 Ft
120.000 Ft
24 tonnától - 29 tonnáig 4.500 Ft
150.000 Ft
30 tonnától - 40 tonnáig 5.500 Ft
180.000 Ft
Nagyobb össztömeg esetén a rakományt meg kell bontani !
III. Behajtási engedély bérlet formájában csak az építkezés idejére ( max 6 hónapra)
Építési engedélyhez kötve, az építtető kérelmére a kijelölt szállító cég vagy vállalkozó
nevére, a megjelölt felvonulási útvonalhoz kötve, kizárólag az engedélyezett ingatlan
címére történő áruk szállítására
180.000 Ft/ingatlan lakóház építés esetén.
Minden más esetben a napi tarifa szerint kerül kiszámításra a túlsúly díj.
Díjfizetés módja:
Diósd Önkormányzat 10402142-49555654-48551176 számú számlájára átutalással,ill.
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az Önkormányzatnál átvett csekken.
IV. Telephely működéséhez a telephely tulajdonosa kérelmére és nevére, megjelölt
útvonalon, kizárólag a telephely címére történő áruszállításra
300.000,- Ft / év.

