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Koroncó Község Önkormányzata 
5/2020. (VI. 15.) Önkormányzati Rendelete 

az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról  
 
 

Koroncó Község Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, továbbá a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) 1. pontjában meghatározott 
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:  
 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet célja a Koroncó Község Önkormányzata törzsvagyonának részét képező helyi 
közutak és műtárgyaik állagának megóvása, a helyi közutakon a biztonságos közlekedés 
feltételeinek megteremtése. 
 

2. § 
 
A rendelet területi hatálya Koroncó Község közigazgatási területén a közúti közlekedés 
célját szolgáló, közterületi rendeltetésű földrészletekre terjed ki. 
 

3. § 
 
A rendelet hatálya nem terjed ki közfeladat ellátásának idejére a következő járművekre: 
- a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a 
tűz-, polgári és   katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete 
által üzemben tartott, 
- tűz-, polgári és katasztrófavédelmi katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást 
végző, 
- műszaki és baleseti mentést végző, 
- kommunális feladatot ellátó, 
- postai szolgáltatást végző, 
- út- vagy közműépítést, -fenntartást, -javítást és -tisztítást végző, 
- lakossági élelmiszerellátást végző járművek. 
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2. A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák 
 

4. § 
 
A KRESZ 14. § (1) bekezdés d) pontja szerinti „Sebességkorlátozás” jelzőtáblák 
kihelyezésével 30 Km/h korlátozott sebességű közterület kerül kijelölésre a jelen 
rendelet 1. sz. mellékletének I. részében meghatározott utcákban. 
 

 
5. § 

 
A KRESZ 14. § (1) bekezdés l) pontja szerinti „Súlykorlátozás” jelzőtáblák kihelyezésével 
5 tonna súlykorlátozás kerül alkalmazásra a jelen rendelet 1. sz. mellékletének II. 
részében meghatározott utcákban. 
 

6. § 
 
A KRESZ 14. § (1) bekezdés l) pontja szerinti „Súlykorlátozás” jelzőtáblák kihelyezésével 
5,5 tonna súlykorlátozás kerül alkalmazásra a jelen rendelet 1. sz. mellékletének III. 
részében meghatározott utcákban. 
 

7. § 
 
A KRESZ 14. § (1) bekezdés l) pontja szerinti „Súlykorlátozás” jelzőtáblák kihelyezésével 
20 tonna súlykorlátozás kerül alkalmazásra a jelen rendelet 1. sz. mellékletének IV. 
részében meghatározott utcákban. 
 

8. § 
 
A KRESZ 14. § (1) bekezdés r) pontja szerinti „Tehergépkocsival behajtani tilos” 
jelzőtáblák és „kivéve mezőgazdasági járművek”, „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblák 
kihelyezésével behajtási korlátozás kerül alkalmazásra a jelen rendelet 1. sz. 
mellékletének V. részében meghatározott utcákban. 
 

9. § 
 
A KRESZ 14. § (1) bekezdés r) pontja szerinti „Tehergépkocsival behajtani tilos” 
jelzőtáblák és „kivéve célforgalom” kiegészítő táblák kihelyezésével behajtási korlátozás 
kerül alkalmazásra a jelen rendelet 1. sz. mellékletének VI. részében meghatározott 
utcákban. 
 

10. § 
 
A KRESZ 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti „Várakozni tilos” jelzőtáblák kihelyezésével 
várakozási tilalom kerül alkalmazásra a jelen rendelet 1. sz. mellékletének V. részében 
meghatározott utcákban. 
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3. Behajtási hozzájárulás 

 
11. § 

 
(1) A tilalommal érintett utcákon, útszakaszokon a tilalom hatálya alá tartozó járművel 
kizárólag csak az önkormányzat által kiadott engedély birtokában szabad közlekedni. 
 
(2) Az engedély kiadása iránti kérelmet a jogosultság egyidejű igazolása mellett a 
gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója nyújthatja be az önkormányzathoz a rendelet 
2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon – az engedély igénybevételét megelőzően 
legalább 5 munkanappal. A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a jegyző jár el. 
 
(3) Az engedély kiadásának feltétele, hogy: 
- a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag a tilalommal érintett útvonalon közelíthető 
meg, és 
- a kérelmezőnek méltányolható érdeke fűződik az engedélyhez, továbbá 
- az engedély kiadása nem jár nagyobb érdeksérelemmel az engedélyező, vagy a közérdek 
tekintetében, mint a kérelmező méltányolható érdeke. 
 
(4) Az engedélyezett behajtás során az útban okozott károkért a polgári jog szabályai 
szerint kártérítési kötelezettség terheli az engedélyest. 
 

12. § 
 
(1)  Az engedély formái: 
- eseti behajtási engedély esetén meghatározott napon történő be- és kihajtásra, 
- időszakos behajtási engedély napon túli időtartamra (maximális határidő 
meghatározható). 
 
(2) Az engedély érvényét veszti, ha a 8. § (3) bekezdésében foglalt kiadási feltételek 
bármelyike már nem áll fenn. 
 

13. § 
 
Az engedély tartalmazza:  
a) mely járműre vonatkozik (forgalmi rendszámmal, ill. más azonosításra alkalmas 
módon) 
b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként, (tulajdonosként) feltűntetett személy 
nevét és lakóhelyét (székhelyét) 
c) az engedély érvényességi idejét, 
d) a tilalommal érintett utca, útszakasz meghatározását, amelyre az engedély érvényes. 
 

14. § 
 
(1) Az engedélyt a járművezetője a korlátozással érintett út használata során köteles 
magánál tartani és azt az ellenőrzésre jogosult kérésre bemutatni. 
(2) Az engedély ellenőrzésére jogosult a rendőrség, valamint az önkormányzat ezzel a 
feladattal megbízott munkatársa. 
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15. § 

 
Amennyiben a behajtási engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérően használják 
fel, az engedély bevonható. 
 

4. Záró rendelkezések 
 

16. § 
 
Jelen rendelet 2020. június 16. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidőben hatályát 
veszti Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Koroncó község területén 
súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 8/2018. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete. 
 
  
 
 Radicsné Kincses Mária  dr. Cseresznyák Klára 
 polgármester jegyző  
 
 
 
Megalkotta Koroncó Község Polgármestere 2020. június 15. napján 
 
Kihirdetve:  
Koroncó, 2020. június 15. napján 
 
 
 
dr. Cseresznyák Klára 
jegyző 
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1. melléklet az 5/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
I. Koroncó Község közigazgatási területén a 30 Km/h korlátozott sebességű 
közterület 
Wesselényi utca 
Sokorói utca 
 
II. Koroncó Község közigazgatási területén az 5 tonna súlykorlátozás alá eső 
közterület 
Táncsics utca 
 
III. Koroncó Község közigazgatási területén az 5,5 tonna súlykorlátozás alá eső 
közterület 
Kossuth utca a Pere utcai kereszteződéstől a Széchenyi utcai kereszteződésig 
 
IV. Koroncó Község közigazgatási területén a 20 tonna súlykorlátozás alá eső 
közterület 
Cseralja utca 
 
V. Koroncó Község közigazgatási területén tehergépkocsival behajtani tilos – 
kivéve mezőgazdasági járművek, kivéve engedéllyel – korlátozás alá eső közterület 
Sokorói utca 
 
VI. Koroncó Község közigazgatási területén tehergépkocsival behajtani tilos – 
kivéve célforgalom – korlátozás alá eső közterület 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
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2. sz. melléklet az 5/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez 
 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
1. Természetes személy 
 Igénylő neve: 

 Születési helye: ideje (év, hó, nap): 

 Lakóhelye: 

 Tartózkodási helye: 
 Telefonszáma: 
2. Gazdálkodó szervezet 
 Cégjegyzékszáma/hatósági nyilvántartási száma: 
 Cégjegyzésre jogosult neve: 
 Igénylő adószáma: 
 Ügyintéző neve: Telefonszáma: 
3. A gépjármű forgalmi rendszáma: 
4. Forgalmi engedély száma: 
5. A gépjármű típusa: 
6. Áruszállítás esetén a gépjármű össztömege (Forgalmi engedély F.1): 
7. Az igénylés típusa: 

 eseti behajtási engedély 
 
Oka: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 időszakos behajtási engedély 
 
Oka: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Megközelítendő ingatlan: 
 
 

9. Behajtás ideje: 
 
 

10. Ingatlan tulajdonos neve, címe: 
 
 
 

 
 
Kelt:  ……………………………………………………………………………. 
 
 
 

………………………………………….. 
Igénylő aláírása 


