
HAT/394- /2022. Előkészítésben közreműködött:
dr. Egyed László műszaki ügyintéző 

Előterjesztés
a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan  Város  Önkormányzata Képviselő-testülete  2016-ban  alkotta  meg  a  Hatvan  város  területén
súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
rendelet),  melynek  célja  az  önkormányzat  tulajdonában  és  kezelésében  lévő  helyi  közutak  állapotának
védelme,  a  kisebb  teherbírású  utak  állagromlásának  megelőzése,  a  helyi  közutakon  való  biztonságos
közlekedés  biztosítása.  A  rendelet  szabályozza,  hogy  hatálya  nem  terjed  ki  a  közúti  személyszállító
járművekre.

A Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást küldött a rendelet 6. §-ában és 2. mellékletében
foglalt szabályozással szemben.

A rendelet 6. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„6. § (1)  A behajtási engedélyért a kérelmezőnek a súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett

útszakaszokról szóló 1. függelékének A.) pontjában felsorolt közterületek esetében a kérelem benyújtásával

egyidejűleg díjat kell fizetnie, melynek mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2)  A  behajtási  engedély  díját  a  Hatvani  Polgármesteri  Hivatal  pénztárába  történő  befizetéssel,

átutalással, illetve csekken történő befizetéssel lehet teljesíteni. Az engedély kiadásának feltétele a kiszabott

díj megfizetésének igazolása.”

A törvényességi felhívás szerint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a közút forgalmi rendjének
kialakítására  jogosítja  fel  a  közút  kezelőjét,  helyi  közutak  esetében  a  helyi  önkormányzatot,  melybe  a
díjfizetés előírása nem tartozik bele.

A kormányhivatal kéri a rendelet 6. §-át és a 2. mellékletét hatályon kívül helyezni.

Javasolom az előadottak alapján módosítani a rendeletet.

A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a mellékelt
rendelettervezetet elfogadni.

Hatvan, 2022. augusztus 19.

 Horváth Richárd
     polgármester

Látta:
               dr. Kovács Éva

          jegyző 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (... …) önkormányzati rendelete

Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendelet területi hatálya a súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett, a 2. melléklet szerinti
útszakaszokra terjed ki.”

2. §

A Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet
a) 6. §-a,
b) 9. § (2) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 3-án lép hatályba.

Hatvan, 2022. …………...

dr. Kovács Éva Horváth Richárd
jegyző polgármester



1. melléklet

„2. melléklet

A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszok

1. Apafi utca,

2. Bajcsy-Zsilinszky út,

3. Baross Gábor utca,

4. Báthori István utca,

5. Csaba utca,

6. Hajós Alfréd utca,

7. Ifjúság utca,

8. Kastélykert utca,

9. Kisfaludy utca,

10. Kölcsey Ferenc utca,

11. Május 1. utca.

12. Mészáros Lázár út,

13. Móra Ferenc utca,

14. Pázsit utca,

15. Thurzó utca,

16. Vécsey utca,

17. Wesselényi utca,

18. Zöldfa utca.”



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (... …) önkormányzati rendelete

Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Eredeti szöveg: Új szöveg: 

1.  § (4)  A  rendelet  területi  hatálya  a
súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett, az
1. függelék szerinti, útszakaszokra terjed ki.

6. § (1) A behajtási engedélyért a kérelmezőnek a
súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett
útszakaszokról szóló 1. függelékének A.) pontjában
felsorolt  közterületek  esetében  a  kérelem
benyújtásával  egyidejűleg  díjat  kell  fizetnie,
melynek mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2)  A  behajtási  engedély  díját  a  Hatvani
Polgármesteri  Hivatal  pénztárába  történő
befizetéssel,  átutalással,  illetve  csekken  történő
befizetéssel lehet teljesíteni. Az engedély kiadásának
feltétele a kiszabott díj megfizetésének igazolása.

9.  §  (2)  Hatályát  veszti  a  közterületek
használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről
és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) rendelet III.
fejezete.

1. § (4) A rendelet területi hatálya a súlykorlátozást
előíró  közúti  jelzőtáblákkal  jelzett,  a  2.  melléklet
szerinti útszakaszokra terjed ki.

Hatályát  veszti  a  Hatvan  város  területén
súlykorlátozáshoz  kötött  behajtás  rendjéről  szóló
7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet
a) 6. §-a,
b) 9. § (2) bekezdése.

Eredeti szöveg: 
2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A behajtási engedély díja

Időtartam Díj összege
3,5 t-tól 7,5 t-ig

Díj összege 7,5 t felett

1 nap 500,- Ft/nap 1.000,- Ft/nap

1 hét 2.500,- Ft/hét 5.000,- Ft/hét

1 hónap 8.000,- Ft/hó 16.000,- Ft/hó

1 év 40.000,- Ft/év 80.000,- Ft/év

A 3. § (3) bekezdés c) pontja esetén díjat nem kell fizetni.



Új szöveg:

2. melléklet

A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszok

1. Apafi utca,

2. Bajcsy-Zsilinszky út,

3. Baross Gábor utca,

4. Báthori István utca,

5. Csaba utca,

6. Hajós Alfréd utca,

7. Ifjúság utca,

8. Kastélykert utca,

9. Kisfaludy utca,

10. Kölcsey Ferenc utca,

11. Május 1. utca.

12. Mészáros Lázár út,

13. Móra Ferenc utca,

14. Pázsit utca,

15. Thurzó utca,

16. Vécsey utca,

17. Wesselényi utca,

18. Zöldfa utca.


