
Telki Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

24/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló 

10/2009.(III. 18.) Ö. rendelet módosításáról 

 

Telki Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján Telki község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatásköreit gyakorolva az 1990. 

évi LXV. törvény 16. §. (1). bekezdésében, valamint az 1988. évi I. törvény3.§. (1) bekezdése, 8. §. (1) 

bekezdésének h. pontjában, a 9. §. (2) bekezdésében, 33.§. (1) bekezdésének c. pontjában és a 34. §. (1) 

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi 

közutak és műtárgyak állagának megóvása, fenntartása, a helyi közutakon a biztonságos közlekedés 

biztosítása céljából alkotott 10/2009.(III. 18.) Ö. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak 

szerint módosítja: 

1.§. 

 

A Rendelet 3. § (1) bek.-e helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) A behajtási engedély iránti kérelmet a tehergépjármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának - 

illetve megbízás alapján azon ingatlan tulajdonosának, aki a szolgáltatást igénybe veszi - kell benyújtani 

a Telki Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába Továbbiakban: Hivatal).    

 

2.§. 

 

A Rendelet 3. § (2) bek.-e helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(2) A behajtási engedély egy útra (a továbbiakban: eseti behajtási engedély) vagy település közigazgatási 

területén lévő ingatlanon építkezés esetén a jogerős használatbavételi engedély, vagy használatbavétel 

hatósági tudomásulvételével, az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének 

megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiadásáig, de legfeljebb 2 évre (továbbiakban: építkezés 

hasznos alapterületéhez kötődő behajtási engedély) szólhat. 

 

3.§. 

 

A Rendelet 3. § (4) bek.-e helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

(4) Az eseti behajtási engedély rendszám(ok)hoz kötve adható ki az engedélyezett útvonal 

megnevezésével együtt. 

 

3.§. 

 

A Rendelet 3. § (5) bek.-e helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(5) Eseti behajtási engedély egy gépjárműre adható ki. Amennyiben egy kérelmező eseti behajtási 

engedély több gépjárműre kér, úgy azt minden járműre külön kell kiadni.   



4.§. 

 

A Rendelet 3. § (6) bek.-e hatályát veszti.  

 

5.§. 

 

A Rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

4.§.  

Építkezés hasznos alapterületéhez kötődő behajtási engedély kiadása 

 

Építkezés esetén a tulajdonos – az építési engedély kiadását, engedélyhez nem kötött építkezés esetén 

az elektronikus építési napló készenlétbehelyezéséről szóló tájékoztatás kiadását követően - a jogerős 

használatba-vételi engedély, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület építés, bővítés esetén az 

arról szóló hatósági bizonyítvány kiadásáig, de legfeljebb 2 évre szóló behajtási engedélyt igényelhet.  

 

6.§. 

 

A Rendelet 5.§. (1) bek-e helyébe az alábbi rendelkezése lép: 

 

(1) A behajtási engedély alapján fizetendő útfenntartási hozzájárulás összegét a Rendelet 2. sz. 

mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani. 

 

7.§. 

 

A Rendelet 6.§. (1) bek-e helyébe az alábbi rendelkezése lép: 

 

(1) Mentes az útfenntartási hozzájárulás megfizetése alól azon jármű tulajdonosa vagy üzembentartója, 

aki 

a) Telki közigazgatási területén bejelentett telephellyel rendelkezik vagy egyéni vállalkozó és a 

gépjármű forgalmi engedélyében szereplő cím a lakóhelye, 

b) tevékenysége után a helyi iparűzési adót Telki Község Önkormányzatának fizeti és nincs 

helyi adótartozása, és 

c) évente behajtási engedélyt kér.  

8.§. 

 

A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 

1.sz. melléklete 

 

Kérelem 

A 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtásához 

 

A kérelmező 



Neve, (cég neve):  …………………………………………………….. 
Székhelye:   …………………………………………………….. 
Képviselő neve:  …………………………………………………….. 
Születési hely és idő:  …………………………………………………….. 
Anyja neve:   …………………………………………………….. 
Értesítése címe és telefonszáma:…………………………………………………. 

1. Állandó lakóhely: ……………………………………………………. 
2. Székhely:  ……………………………………………………. 
3. Adóazonosító szám: ……………………………………………………. 
4. Gépjármű forgalmi rendszáma:………………………………………….. 
5. Megengedett legnagyobb össztömeg: …………………………………… 
6. A megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek behajtásának 

Célja:  ……………………………………………………. 
Helye:  ……………………………………………………. 
Időpontja: ……………………………………………………. 

7. Forgalmi engedély száma:…………………………………….. 
(A forgalmi engedélyt  -az építkezéshez igényelt  engedélyt kivéve-  igénylésekor be 
kell mutatni!) 

      8.   Építési engedély száma: ……………………………………………………. 
      9.  Munka megkezdésének bejelentése:……………………………………….. 
     10. Hasznos alapterület: …………………………………….. 
Dátum………………………….. 
 

…………………………….. 
aláírás 

 
 

9.§ 

A Rendelet 2.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

2.sz. melléklete 

Az útfenntartási hozzájárulás díjtételei 

 

A./ 7,5 tonna össztömeg felett megkezdett minden tonna után 

 

                                          7,5t tonna felett 

Eseti hozzájárulás: Ft/t      400,-+áfa                 

 

B./ Település közigazgatási területén lévő ingatlanon építkezés esetén a jogerős használatbavételi 

engedély vagy használatbavétel hatósági tudomásulvételével, az egyszerű bejelentéshez kötött épület 

felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiadásáig, de legfeljebb 2 évre 

szóló behajtási engedély díja: 1000 Ft + áfa 

/m2 ( m2=A megépítendő épület építési engedélyében foglalt hasznos alapterület )  

 

 

10.§. 

 

A Rendelet 3.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

3. sz. melléklet 



Behajtási engedély 

A 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtásához 

 

…….……………………………………………………………………………...(név, cégnév) részére a  

……………………………forgalmi rendszámú gépjárműre behajtási engedélyt adok az alábbiak 

szerint: 

 

A megengedett össztömeget meghaladó gépjármű behajtásának 

Célja:  …………………………………………………………………………………. 

Helye:  …………………………………………………………………………………. 

Időpont: …………………………………………………………………………………. 

Engedélyezett útvonal: ………………………………………………………………………… 

Építkezés estén, az ingatlan helyrajzi száma: ………………………………………………. 

Megfizetendő útfenntartási díj az alábbiak szerint:  

 

A./ 7,5 tonna össztömeg felett megkezdett minden tonna után 

 

                                          7,5 tonna felett 

Eseti hozzájárulás: Ft/t      400,-+áfa                 

 

B./ Település közigazgatási területén lévő ingatlanon építkezés esetén a jogerős használatbavételi 

engedély vagy használatbavétel hatósági tudomásulvételével, az egyszerű bejelentéshez kötött épület 

felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiadásáig, de legfeljebb 2 évre 

szóló behajtási engedély díja: 1000 Ft + áfa 

/m2 ( m2=A megépítendő épület építési engedélyében foglalt hasznos alapterület )  

 

Fizetendő összeg:……………………………………… Ft 

  

(………………………………………..…Ft + Áfa……………..Ft=…………………………………) 

  

Az engedély a díj megfizetését igazoló szelvény (számla) bemutatásával együtt érvényes. 

 

20………………….. 

polgármester megbízásából:                 

                ……………..…………………… 

  

ügyintéző 

 Az engedélyben foglaltakat tudomásul vettem. 

 

…………………………………… 

kérelmező 

 

11.§. 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Deltai Károly                       dr. Lack Mónika 

polgármester                   jegyző 

 


