Pilisszentkereszt község Önkormányzata képviselő-testületének
11./2012. (V.18.) rendelete
a helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről

Pilisszentkereszt község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 48. §. (5) bekezdésének, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.
törvény 1. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt község közigazgatási területén lévő, az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező helyi közutakra és műtárgyaikra, terekre és parkokra,
valamint azok használóira terjed ki.
2. A helyi közutakkal kapcsolatos feladatok ellátása
2. §. (1) Az önkormányzat a helyi közutakkal kapcsolatos üzemeltetési és útfenntartási
feladatokat a Polgármesteri Hivatal, valamint a 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasággal
kötött közszolgáltatási szerződés útján látja el.
(2) A képviselő-testület által átruházott hatásköröket a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzata tartalmazza.
3. A helyi közutak osztályba sorolása
3. §. A helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolását az 1. számú melléklet
tartalmazza.
II. fejezet
FORGALMI REND SZABÁLYOZÁSA
4. Súlykorlátozás
4. § (1) Az önkormányzat a kezelésében lévő belterületi utak pályaszerkezetére és
teherbírására figyelemmel
a) 3,5 t engedélyezett össztömeg feletti gépjárművek behajtásának korlátozását rendeli el a
Pataksor utca belterületi szakaszán
b) a 7,5 t engedélyezett össztömeg feletti gépjárművek behajtásának korlátozását rendeli el
Dobogókő önkormányzati tulajdonú belterületi utcáira, kivéve a Fény utcát, továbbá a
Tavasz utca és a Mester utca teljes szakaszára,
c) a 12,5 t engedélyezett össztömeg feletti gépjárművek behajtásának korlátozását rendeli el a
Kossuth utca teljes szakaszára.
(2) A forgalomszabályozási jellegű intézkedésekről, korlátozások alóli felmentést adható
(továbbiakban behajtási engedély).
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5. §. (1) A behajtási engedély iránti kérelmet az 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon
lehet benyújtani.
(2) A behajtási engedélyért a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet
meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X.5.) NFM rendeletben meghatározott eljárási
díjat és túlsúlydíjat kell fizetni.
6. §. (1) A behajtási engedély megtagadható:
a) ha a túlméretes rakomány megbontható, vagy más módon is szállítható,
b) ha a közút teherbírása és állapota alapján – figyelemmel az alatta elhelyezett nyomvonal
jellegű létesítményekre – nem alkalmas arra, hogy a korlátozást meghaladó méretű jármű azon
közlekedjék,
c) ha a forgalomszabályozási, forgalomkorlátozási célokat jelentős mértékben veszélyeztetné,
d) a közút öt éven belül lett szőnyegaszfaltozva.
(2) Azonnali hibaelhárítás, illetve csőtörés esetében a (3) bekezdés a) - d) pontjaiban
foglaltakat figyelmen kívül kell hagyni.
(3) A behajtási engedélyben a jármű üzembentartója számára elő kell írni mozgó járművekre
vonatkozó korlátozás esetén az útvonalat, amelyen a jármű közlekedhet, valamint egyéb esetekben
is azokat a feltételeket, amelyek a közlekedésben való részvétel során biztosítják esetekben is
azokat a feltételeket, amelyek a közlekedésben való részvétel során biztosítják a közút és
tartozékainak védelmét, valamint a közúti közlekedés biztonságának megóvását.
5. Sebességkorlátozás
7. §
(1) 30 km/órás sebességkorlátozás van érvényben a Pilisszántói út temető előtti
kanyarulatában.
(2) Korlátozott sebességű (30-as) övezet kialakítás:
a) Petőfi utca, Fő út, Kossuth Lajos utca, Malom utcákban, és az általuk körülhatárolt
területen,
b) Dobogókői út, Fő út által határolt területen.
(3) Lakó-pihenő (30-as) övezet kialakítás:
Pomázi út, Cserfa utca, Hársfa utca, Tavasz utca által határolt területen.
6. Közlekedés biztonságára vonatkozó szabályok
(1) Előzési tilalom van érvényben a Pilisszántói út temető előtti kanyarulatában.

8. §

(2) Útkereszteződések forgalmának szabályozása:
a) „Kötelező elsőbbségadás” van érvényben:
a Forrás utcához csatlakozó utcákban,
a Fő úthoz csatlakozó utcákban,
a Téry Ödön úthoz csatlakozó utcákban.
b) „Állj, kötelező elsőbbségadás” van érvényben:
-

a Pomázi úthoz és a Dobogókői úthoz csatlakozó utcákban.
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(3) Szánkózási tilalom elrendelése, kiegészítő táblával „Gépjárműforgalom – Szánkózni tilos
és életveszélyes”:
a)
b)

a Cserkész utca teljes szakaszán,
az Ady Endre utca teljes szakaszán.

(4) Forgalomcsillapítás kialakítása sebességcsillapító küszöbbel:
a)

Rákóczi Ferenc u. – általános iskola előtt,

b)

Mester utca – óvoda előtt,

c)

Forrás utcában:

-

a 19. sz. ház. térségében,
a 49. és 51. sz. házak közötti szakaszon,
a 63. és 65.. sz. házak közötti szakaszon.
7. Haladási irányra vonatkozó szabályok

9. §
(1) Egyirányú forgalmi szabály van érvényben a Közösségi Ház melletti utcában a
Rózsa utca felől.
(2) Zsákutca kialakításúak a Hársfa utcából a Pomázi út felé nyíló utcák, kivéve a Tölgyfa
utcát.
(3) Mindkét oldalról behajtási tilalom van – kivéve célforgalom – kiegészítéssel:
a)
a Téry Ödön utcából nyíló utcákra vonatkozóan, kivéve a Fény utca, (Napsugár u.,
Cserkész u., Bükkös u., Torony u.)
b)

a Fény utcából nyíló Pihenő sétányra vonatkozóan.

(4) Szőlő utca a Tavasz utcáig a Pomázi út felől november 15. – március 15. között.
8. Várakozási szabályok
10. §
(1) Várakozási tilalom van érvényben a Kossuth Lajos u. középső szakaszán, továbbá
a Cserfa utca Pomázi út felőli végén a Tölgyfa utcai csatlakozásig mindkét oldalon, továbbá
Dobogókő üdülőterületen - a kijelölt várakozóhelyek, valamint az áruszállítás és a várakozási
engedéllyel rendelkezők kivételével - a helyi önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken.
(2) Dobogókő üdülőterületen kijelölt várakozóhelyek:
a) az Ady Endre u. elejénél kialakított murvás burkolatú (1224. hrsz.) parkoló,
b) a Téry Ödön utca végén lévő kiépített aszfalt burkolatú (1222/1. hrsz.) parkoló,
c) az aszfaltos parkoló és a Fény utca között kialakított „zöld beton” burkolatú (1220/2. hrsz.)
parkoló,
d) az Eötvös Loránd sétány jobb és baloldala a Nimród Hotel kijáratáig
e) Fény utca jobb és bal oldalán Téry Ödön u. felől a Pihenő sétányig
f) Napsugár u. jobb és bal oldala az első 50-50 méteren
(3) A kétkerekű motorkerékpárok a részükre kijelölt várakozóhelyen várakozhatnak.
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11. §. A súlyos mozgáskorlátozott személyek számára fizető parkolónként 2 db
megkülönböztető jelzéssel ellátott parkolóhelyet kell biztosítani, melyet csak a mozgáskorlátozottak
vehetnek igénybe.
12. §. (1) Várakozási engedély kérelemre Dobogókő üdülőterületen ingatlantulajdonnal
rendelkező személy részére adható.
(2) Várakozási engedély ingatlanonként négy darab személygépkocsira adható, amelyek közül
két darabot az ingatlantulajdonos, két darabot az ingatlantulajdonos vendégei részére lehet kiadni.
(3) Legfeljebb két db várakozási engedélyt az ingatlantulajdonos nevére, az
a) ingatlantulajdonos által üzembentartott személygépkocsi, vagy
b) ingatlantulajdonos munkáltatójának vagy vállalkozásának tulajdonában, de az
ingatlantulajdonos kizárólagos használatába kapott, vagy lizingelt vagy tartósan bérelt
személygépkocsi részére lehet kiadni.
(4) A vendég részére biztosított várakozási engedélyt az ingatlantulajdonos nevére, az
ingatlan címe és helyrajzi száma, továbbá a „vendég részére” megjelöléssel kell kiadni.
13. §. (1) A várakozási engedély iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon
kell benyújtani. A várakozási engedélyt sorszámmal kell ellátni. A várakozási engedéllyel
egyidejűleg az engedélyes igazolást kap a várakozási engedély meglétéről.
(2) A kiadott várakozási engedélyekről -1 példány megküldésével – a jegyzőt értesíteni kell.
A kiadott várakozási engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
(3) Várakozási engedély annak a személynek adható, amely megfizette a díjat, valamint nincs
az önkormányzat felé – a kérelem benyújtásakor – lejárt tartozása.
(4) A várakozási engedély a kiadásától számított egy éves időtartamra érvényes.
(5) Az engedéllyel rendelkezők – az (6) bekezdésben foglalt eltéréssel - időtartam korlátozás
nélkül várakozhatnak az engedélyben megjelölt ingatlan előtti közterületen.
(6) Amennyiben az engedélyben szereplő személygépkocsi üzemképtelen vagy kivonták a
forgalomból, legfeljebb 5 napig várakozhat az engedélyben megjelölt közterületen.
14. §. (1) A várakozási engedély kiadásáért, cseréjéért, pótlásáért – a (2) bekezdésben foglalt
eltérésekkel – 2000,- Ft díjat kell fizetni.
(2) A Dobogókő területén állandó lakcímmel rendelkező kérelmező a saját részére igényelt
engedélyekért nem fizet díjat, a vendég-engedélyért 1500,- Ft díjat köteles fizetni.
15. §. (1) Kizárólagos várakozási engedély adható a Pilisszentkereszt közigazgatási területén
székhellyel vagy telephellyel rendelkező, kereskedelmi-vendéglátási tevékenységet folytató
személyek részére a székhelyük vagy telephelyük előtt lévő, az önkormányzat tulajdonában álló
közterületen történő várakozásra.
(2) A kizárólagos várakozási engedéllyel rendelkező személy a székhelye vagy telephelye
szerinti ingatlan előtti közterületet kizárólagosan használhatja várakozás céljára, továbbá a várakozó
helyen feltüntetheti azt, hogy a várakozási helyet kizárólag csak a szolgáltatását igénybevevő
személyek használhatják.
(3) A kizárólagos várakozási engedéllyel rendelkező személy a várakozásért díjat nem
szedhet.
(4) A kizárólagos várakozási engedély a kiadásától számított egy éves időtartamig érvényes.
(5) Kizárólagos várakozási engedély annak adható, akinek a kérelem benyújtásakor nincs az
önkormányzat felé lejárt tartozása és az engedély kiadásáért járó díjat befizette.
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(6) A kizárólagos várakozási engedélyért személygépkocsi-helyenként
üdülőterületen 40.000,- Ft/év, egyéb területen 20.000,- Ft/év díjat kell fizetni.

Dobogókő

(7) Természeti csapás, tűz, az út, vagy a közművek meghibásodása esetén a kizárólagos
használat kártalanítás és kártérítés fizetése nélkül, a javítás, helyreállítás időtartamáig korlátozható.
(8) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hivatali feladatainak, továbbá a Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységének ellátása érdekében szükséges parkolás céljára
1-1, visszavonásig érvényes hivatali várakozási engedélyt kell kiadni. A hivatali várakozási
engedéllyel Dobogókő üdülőterületen korlátozás és díjfizetés nélkül lehet parkolni. Az
önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részére kiadott 1-1 db várakozási engedélyt a jegyző
kezeli és átvétel ellenében adja át a hivatali feladatot ellátó köztisztviselőnek, polgármesternek vagy
a képviselő-testület tagjának. A hivatali várakozási engedélyt használat után a jegyző részére vissza
kell adni. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. részére kiadott várakozási engedélyt a Kft. ügyvezető
igazgatója kezeli.
16. §. A várakozási és a hivatali várakozási engedély meglétét tanúsító igazolást a várakozó
gépjármű vezetője a jármű első szélvédőjén, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni.

III. fejezet
VÁRAKOZÓHELYI DÍJSZABÁS
17. §. (1) A 10. §. (3) bekezdésében kijelölt várakozóhelyeken – a (2)-(3) bekezdésben foglalt
kivétellel – az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében lehet várakozni.
(2) Nem kell várakozási díjat fizetni
a) a megkülönböztetett kék jelzéssel ellátott járművek (mentők, tűzoltók, rendőrségi, orvosi
ügyeletet ellátó járművek), továbbá az intézkedő rendőr járműve,
b) a figyelmeztető jelzést jogosan használó kommunális szolgáltató és a közműhiba-elhárítást
végző járművek,
c) rendkívüli közműhiba elhárítása céljából, a hiba elhárításának időtartamáig a hiba
kijavításához kiérkező szerviz autó és az azt kiszolgáló járművek,
d) a segédmotor-kerékpár és a kerékpár
e) a 218/2003 (XII.11) Kormányrendelet alapján kiadott, érvényes parkolási igazolvánnyal
mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az őket szállító járművek a
jogos és szabályos használata esetén, továbbá
f) a hivatali várakozási engedéllyel rendelkező járművek után.
(3) Díjmentes várakozás engedélyezhető egyes kiemelt rendezvény helyére és idejére a
meghívott vendégeket szállító járművek részére.
(4) Külön rendelet szerinti kedvezményes várakozási díjat fizet a szálláshely-szolgáltatóknál
vendégéjszakát töltő személy.
(5) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.
(6) A várakozóhely az alábbi időtartamban üzemel:
Április 1-től október 31-ig:

minden nap 9.00-20.00-ig

November 1-től március 31-ig:

minden nap 9.00-18.00-ig
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18. §. (1) A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról a várakozási helyen
elhelyezett kiegészítő tábla ad tájékoztatást.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő táblán az alábbi információkat kell közölni:
a) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettsége,
b) a díjfizetési kötelezettség időtartama
c) a várakozási díj és pótdíj összegét jármű fajtánként
d) utalást arra, hogy a várakozóhely nem őrzött
e) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét, telefonszámát, nyitva tartását.
19. §. (1) A várakozóhelyeket Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (2098
Pilisszentkereszt, Fő út 12.) (továbbiakban: az Önkormányzat) kézi díjbeszedés útján üzemelteti.
(2) A várakozóhelyeken érvényes díjakat, pótdíjakat a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A várakozási díjat a várakozás megkezdésekor kell megfizetni a parkoló őrnél. A
minimálisan megfizetendő várakozási idő 1 óra. A területen járművel jogszerűen várakozni
kizárólag a várakozáskor érvényes bizonylat birtokában lehet.
(4) A (3) bekezdés szerinti bizonylatot a gépkocsiban az első szélvédő mögött, jól látható
helyen kell elhelyezni. A bizonylat a rajta feltüntetett időtartamig érvényes.
20. §. (1) Aki parkoló szelvény nélkül, vagy érvénytelen, illetve lejárt szelvénnyel parkol,
vagy szelvényét, mozgáskorlátozott igazolványát nem ellenőrizhető és nem előírás szerinti módon
helyezi el a járműben a várakozási díjon felül pótdíjat köteles fizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan használat esetén a szabálytalanságot megállapító
parkoló őr köteles az írásos pótdíjfizetési felszólítást és csekket jól látható helyen elhelyezni. Az
Önkormányzat által alkalmazott parkoló őr köteles a jogosulatlan használatról a jármű rendszámát
is tartalmazó fényképfelvételt készíteni. Ugyanazon jármű óránként kaphat pótdíjfizetési
felszólítást.
(3) A fizetési felszólításon fel kell tüntetni a parkoló helyét, az észlelés időpontját, a gépkocsi
rendszámát, a jogosulatlan parkolás 12 § (1) bekezdése szerinti meghatározását, valamint a
várakozási díjra és pótdíjra vonatkozó ismérveket.
(4) A fizetendő parkolási díj és pótdíj befizetése csak csekken, vagy az Önkormányzat házi
pénztárába – pénztári idő alatt – történhet, parkoló őr a pótdíjat nem veheti át.
IV. fejezet
ÚTÉPÍTÉSI ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS
21. §. (1) Az önkormányzat és az útépítéssel érintett ingatlanok tulajdonosai az útépítés
érdekében az útépítés megkezdése előtt együttműködési megállapodást köthetnek, amelyben az
ingatlantulajdonos a jövőbeni beruházáshoz ingatlanrész átadásával vagy pénzbeli teljesítéssel
hozzájárul.
(2) Amennyiben az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok több mint kétharmada
együttműködési megállapodást köt az önkormányzattal, akkor azok az ingatlantulajdonosok, akik
nem kötnek az útépítés megkezdése előtt megállapodást az önkormányzattal - ezáltal a
beruházáshoz nem járultak hozzá - útépítési érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.
(3) Az útépítési hozzájárulás mértékét – a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás
mértékéig - a képviselő-testület a határozza meg.
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(4) Az érdekeltségi hozzájárulás fizetésének alanya az, aki az útépítés megkezdésekor az
útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa és az útépítés megkezdése előtt a beruházás megvalósítása
érdekében nem kötött megállapodást az önkormányzattal. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok
tulajdoni hányadaik arányában felelősek az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséért.
22. §. (1) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről az útépítés megkezdését követő
30 napon belül kell határozatot hozni.
(2) A hozzájárulást a (1) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon
belül kell a egy összegben az önkormányzat részére megfizetni.
(3) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, azonban méltányosságból
legfeljebb 12 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhető a kötelezett írásbeli kérelmére,
melyet a határozat kézhezvételét követ 15 napon belül lehet benyújtani.
(4) Ha az útépítésben érdekelt kötelezett az érintett ingatlan tulajdonjogát a hozzájárulás teljes
megfizetése előtt másra ruházza, úgy a még fennálló hátralék az átruházással egyidejűleg egy
összegben válik esedékessé.
(5) A hozzájárulás késedelmes megfizetése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 301. § és 301/A §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot kell fizetni.
VI. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. §. (1) E rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló 17/2009. (XII. 18.)
önk. rendelet, valamint a dobogókői parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló 7/2010.
(VII.01.) önk. rendelet.
24. §. Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10./2012. (IV.20.) önk. rendelet mellékletének I. pontja az alábbi 2)
alponttal egészül ki:
[I. A képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköröket:]
„2) A közutakkal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 11../2012. (V.18.) önk. rendelet 2.
§. (2) bekezdése alapján:
a) behajtási engedély kiadása
b) várakozási, kizárólagos várakozási, hivatali várakozási engedély kiadása
c) díjmentes várakozás engedélyezése díjköteles várakozóhelyen
d) útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetése
e) útépítési érdekeltségi hozzájárulás kamatmentes részletfizetésének engedélyezése”
Pilisszentkereszt, 2012. május 9.

Baranyák Szilvia
jegyző

Lendvai József
polgármester

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2012. május 18.
Baranyák Szilvia
jegyző
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1. számú melléklet
A helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 11/2012.(V.18.) önk. rendelethez
A helyi közutak közútkezelési szolgáltatási
osztályba sorolása
osztályba sorolása
Helyrajzi
szám
68
96
112
156
237
250
292
295
363
405
422
422
486
536
539/5
539/6
547
586
634
657
803
830/7
830/13
843
877
877
906
1012
1018
1018
1036
1071
1071
1083
1124
1125
1158
1196
1219
1224

Megnevezés
Alsó-Dobogókői út
Cserfa u.
Tölgyfa u.
Tavasz u.
Malom u.
Névtelen (Szurdok bejárata)
Névtelen (250 folytatása)
Névtelen (Kossuth u-tól Szurdok felé)
Kossuth Lajos u.
Pálos köz
Rákóczi Ferenc u.
Mester u.
Béke u.
Petőfi Sándor u.
Rózsa u.
Névtelen (Közösségi Ház mellett)
Névtelen (Forrás u. – Szabadság u. között)
Forrás u.
Pataksor u.
Névtelen (Pataksorról nyílik)
Névtelen (Forrás u.-ból nyílik)
Ibolya u.
Pipacs u.
Gyöngyvirág u.
Liliom u.
Orgona u.
Szabadság u.
Névtelen (Kilátó sétány)
Eötvös Loránd u.
Bükkös u. (felső szakasz)
Torony u.
Cserkész u.
Bükkös u. (középső szakasz)
Arany János u.
Pihenő sétány
Őzike u.
József Attila u.
Napsugár u.
Fény u.
Ady Endre u.

Útkategória
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi gyűjtőút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Gyalogút/földút
Gyalogút/földút
Gyalogút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Gyalogút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi gyűjtőút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Gyalogút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút

Osztályba
sorolás
IV.
III.
IV.
IV.
IV.
VII/f.
VII/f.
VII/f.
IV.
VII.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
III.
IV/f.
IV/f.
IV/f.
IV/f.
IV/f.
IV.
IV.
IV.
IV.
VII/f.
IV.
IV/f.
IV/f.
IV.
IV.
IV/f.
IV/f.
IV/f.
IV/f.
IV/f.
IV.
IV/f.
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1251
1417
1418
1425
1433
1452
1467
1468
1476/1
1704
1715
1902
1913
07/1
010
017/1
018
019
062
063/20
064
070/4
085/2

Vörösmarty u.
Hársfa u.
Szőlő u.
Névtelen (Hársfa u.-ból nyílik)
Névtelen (Hársfa u.-ból nyílik)
Névtelen (Hársfa u.-ból nyílik)
Tölgyfa u.
Tölgyfa u.
Névtelen (Hársfa u.-ból nyílik)
Pilisszántói út
Pilisszántói út
Kossuth Lajos u.
Erdősor u.
Névtelen (temető mellett)
Névtelen (klastrom alatt)
Névtelen (Forrás u. folytatás)
Névtelen (Klastrom felett)
Névtelen (Pilis alatt)
Névtelen (Hársfa u.-ból leágazó)
Névtelen (Hársfa u.-ból nyíló)
Hársfa u. középső szakasz
Névtelen (Szentkúti u.)
Névtelen (Telefon toronyhoz)

Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi gyűjtőút/földút
Belterületi gyűjtőút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Belterületi II. rendű főút
Belterületi II. rendű főút
Belterületi kiszolgáló és lakóút
Belterületi kiszolgáló és lakóút/földút
Külterületi közút/földút
Külterületi közút/földút
Külterületi közút/földút
Külterületi közút/földút
Külterületi közút/földút
Külterületi közút/földút
Külterületi közút/földút
Külterületi közút/földút
Külterületi közút/földút
Külterületi közút/földút

IV/f.
III/f.
III.
IV/f.
IV/f.
IV/f.
IV.
IV.
IV/f.
II.
II.
IV.
IV/f.
V/f.
V/f.
V/f.
V/f.
V/f.
V/f.
V/f.
V/f.
V/f.
V/f.
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2. számú melléklet
A helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 11/2012.(V.18.) önk. rendelethez
Behajtási engedély iránti kérelem
Illeték bélyeg helye:

Behajtási engedély kérelem
Kérem, hogy a helyi közutak forgalomszabályozásáról szóló ….. /20……(…….) számú
önkormányzati rendelet alapján a súlykorlátozás alóli felmentésről szóló engedélyt kiadni
szíveskedjék.
1. a kérelmező neve, címe,illetve székhelye;
név……………………………………………………………………………………………….
cím………….ir.szám ………………………………………………………..…………helyiség
………………………………………………………………….utca/út/tér……...………..szám
székhely ………….ir.szám ………………...………………………………..…………helyiség
………………………………………………………………….utca/út/tér……...………..szám
2. a súlykorlátozás alóli felmentés helye, az igénybevett út címe (több helyszín esetén címek)
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….………
3. a folytatni kívánt szállítási tevékenység során:
-használt tehergépjármű össztömege: ………………………………………………..
szállított árú / építőanyag:…………………………………………………………….
szállítás ideje: …………………………………tól …………………………………ig

Kelt: ………….…………………………..20…….. év……………………….hó ………………..nap

………………………………
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3. számú melléklet
A helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 11/2012.(V.18.) önk. rendelethez
Várakozási engedély iránti kérelem

Szám:
Lakossági várakozási engedély iránti kérelem
2012.
A Pilisszentkereszt község önkormányzata fenntartásában lévő helyi közutakon, közterületeken melyekre
várakozási engedély kiadása szabályozott a helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./20…... (……...) rendeletének alapján:

1. A kérelmező személyi adatai

2. A jármű

…………………………………………..
Név: …………………………………………..
Lakcím: …………………………………………..
Születési hely, idő:
……………………………..……………
Kategóriája, illetve típusa:…………………………………………..
Forgalmi rendszáma: ……………………………..……………
A forgalmi engedély száma:

3. A közterület megnevezése:
………. utca
4. Az engedély típusa:
Lakossági: ……… db,
Kijelentem, hogy a kitöltött adatok a valóságnak megfelelnek, ezért a helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről
szóló Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./20…. (……….) rendeletének alapján és
értelmében jogosult vagyok gépjárművemmel kedvezményesen várakozni.
A várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott
gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása.

Nyilatkozat
Alulírott, kérelmező tudomásul veszem, hogy amennyiben a gépjárműadó tekintetében 30 napon túli tartozásom
keletkezik, úgy az engedélyem visszavonásra kerül.

Pilisszentkereszt, 2012. …………......…………
……………………………....
kérelmező
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4. számú melléklet
A helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 11./2012.(V.18.) önk. rendelethez
KIJELÖLT VÁRAKOZÁSI HELYEKEN FIZETENDŐ DÍJAK ÉS PÓTDÍJAK

I. VÁRAKOZÁSI DÍJAK:

Személygépkocsi:
Autóbusz:
Tehergépjármű:

200 Ft/óra, de maximum 1000,- Ft/nap
700 Ft/óra
800 Ft/óra

II. PÓTDÍJAK
Személygépkocsi:
a) a pótdíj megállapításának napját követő öt munkanapon belül történő megfizetés
esetén 1.200,- Ft + 200,- Ft várakozási díj
b) öt munkanapon túli, de tizenöt naptári napon belüli befizetés esetén 2.000,- Ft + 200 Ft
várakozási díj
c) tizenöt naptári napon túli, de 30 naptári napon belüli befizetés esetén, 3.000,- Ft + 200
Ft várakozási díj
Autóbusz és tehergépjármű pótdíj:
a) a pótdíj megállapításának napját követő öt munkanapon belül történő megfizetés esetén
2.000,- Ft + 700 Ft várakozási díj
b) tizenöt naptári napon belüli befizetés esetén 4.000,- Ft + 700 Ft várakozási díj
c) tizenöt naptári napon túli, de 30 naptári napon belüli befizetés esetén 6.000,- Ft + 700 Ft
várakozási díj

A parkolási díj őrzést vagy más szolgáltatást nem tartalmazz, az általános forgalmi adót azonban
tartalmazza.
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Indokolás

A Javaslat a dobogókői parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló 7/2010. (VII. 1.), valamint a
helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló 17/2009. (XII. 18.) számú rendeletek
egybeszerkesztését, valamint a helyi közutak kezelésével kapcsolatos egyéb önkormányzati
hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A rendeletben szabályozott helyi viszonyok a
közúti közlekedés rendjéről szóló 1988. évi I. törvény szabályozási tárgykörébe tartoznak, ezért
indokolt az egy helyi jogszabályban történő szabályozás.
A Javaslat – csekély szerkesztési változtatásokkal – átveszi a hatályos 17/2009. (XII. 18.)
önkormányzati rendelet rendelkezéseit.
A Javaslat a 7/2010. (VII.1.) önk. rendelet rendelkezéseihez képest az alábbi módosításokat
tartalmazza:
a) bővül a kijelölt, díjköteles várakozóhelyek jegyzéke
b) a motorkerékpárok részére külön várakozóhely kerül kijelölésre, de a várakozás – a törvény
erejénél fogva – továbbra sem díjköteles
c) személygépjárművek esetén napi maximális – 1.000,- Ft – várakozási díj kerül meghatározásra.
A Javaslat továbbá kiegészül – a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.
(I.28.) GKM rendelet szerint – a helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásával, a
behajtási engedélyek és a várakozási engedélyek eljárási szabályaival és a fizetendő díjakkal,
továbbá új jogintézményként bevezetésre kerül a kizárólagos várakozási engedély lehetősége,
amelyért éves megváltási díjat kell fizetni.
Rendelkezik a Javaslat az 1988. évi I. törvény 31. §-ában foglaltaknak megfelelően a közút
építésére irányuló önkormányzati-lakossági együttműködésben részt nem vevő személyek útépítési
érdekeltségi hozzájárulásának kérdéseiről.
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