Baja Város Önkormányzat Képviselő–testületének
29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a helyi közutak használatának rendjéről
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
Jelen rendelet célja az önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak, az önkormányzati
tulajdonban álló közforgalom elől el nem zárt magánutak és ezek műtárgyai, tartozékai állagának megóvása,
fenntartása, a biztonságos közlekedés biztosítása.
2. §
(1) Jelen rendelet hatálya Baja város közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonában lévő helyi
közutakra és az önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánutakra, továbbá ezek
műtárgyaira és tartozékaira (továbbiakban együttesen: közút) terjed ki.
(2) Jelen rendelet hatálya kiterjed a kétkerekű motorkerékpár, kétkerekű segédmotoros kerékpár, a kerékpár és
a kézikocsi kivételével valamennyi járműre függetlenül attól, hogy az forgalmi rendszámmal vagy hatósági
jelzéssel rendelkezik-e.
(3) Jelen rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdés szerint hatálya alá tartozó járművek üzembentartóira és
tényleges használóira.
(4) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres erők és testületek, a katasztrófavédelem, a mentők, az
orvosi ügyelet, a kommunális és közmű szolgáltatók, a polgármesteri hivatal, a városüzemeltetés járműveire
közfeladatuk ellátása, továbbá a betegszállítási és a kegyeleti szolgáltatást nyújtó szervezetek járműveire
feladatuk ellátása keretében.
3. §
Jelen rendelet alkalmazásában
a) belterületi zóna közútjai: valamennyi belterületi közút;
b) külterületi zóna közútjai: valamennyi külterületi közút;
c) 1 közfeladat: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. §-ában meghatározott fogalom,
d) 2 közcélú rendezvény: olyan, nem nyereségszerzésre irányuló, művészeti, közművelődési, kulturális,
tudományos, egészségügyi, szociális, jótékonysági, vagy más társadalmi esemény – ide nem értve a
politikai szervezetek rendezvényeit és az ahhoz kapcsolódó egyéb rendezvényeket (ez utóbbiakat még
akkor sem, ha azok jótékonysági célúak) – amely állami, önkormányzati, alapítványi, vagy más
szervezet, természetes személy pénzbeli, illetve tárgyi támogatása, illetve természetes személyek térítés
nélküli munkája nélkül nem lenne megvalósítható.
2. A közút nem közlekedési célú igénybevétele
4. §
(1) A közút nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozó kérelmet a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani.
Az önkormányzati tulajdonban álló, közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében a jegyző átruházott
hatáskörben jár el.
(2) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj (továbbiakban: igénybevételi díj)
nettó mértékét az 1. melléklet tartalmazza. Az igénybevételi díj előre esedékes, annak mértékét a tervezett
igénybevétel időtartama alapján, de legalább egy napra kell megállapítani. Az igénybevételi díjat a közútkezelői
hozzájárulásban meghatározottak szerint kell megfizetni.
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Újraszabályozta a 10/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. február 25-től.
Megállapította a 9/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2013. június 30-tól.

1

(3) Amennyiben a közút nem közlekedési célú igénybevétele a közút teljes szélességben történő lezárásával jár,
az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopa 2-5. sorában meghatározott célhoz igazodóan a táblázat
a) C oszlopa 2-5. sorában meghatározott díjtétel ötszörösét;
b) D oszlopa 2-5. sorában meghatározott díjtétel háromszorosát
kell fizetni.
(4) Az igénybevétel az igénybevételi díj megfizetéséig nem kezdhető meg.
(5) 3 A közút nem közlekedési célú igénybevételéért nem kell igénybevételi díjat fizetni, ha az igénybevétel
a) a képviselő-testület által elfogadott városi rendezvénytervben szereplő rendezvény vagy közcélú
rendezvény megtartása;
b) közfeladat ellátása,
c) 4 az önkormányzat, az önkormányzati fenntartású költségvetési szerv, vagy kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaság beruházásában megvalósuló építési és felújítási munkák elvégzése
érdekében szükséges.
(6)

5

(7) Forgalomszabályozással (forgalomkorlátozással, eltereléssel) járó igénybevétel esetén a szükséges
berendezéseket – ide értve különösen forgalomszabályozó táblákat, kordonokat, fényjelzéseket – az arra
szakértelemmel rendelkező személy vagy szervezet közreműködésével kell elhelyezni.
(8) A kiadott közútkezelői hozzájárulásokról és a befizetett igénybevételi díjakról a közút kezelője nyilvántartást
vezet, mely tartalmazza
a) a hozzájárulás sorszámát, iktatószámát;
b) a jogosult nevét (megnevezését), címét (székhelyét);
c) a hozzájárulás kiadásának dátumát;
d) az igénybevétel jellegét;
e) az igénybevétel kezdési és befejezési időpontját;
f) az igénybevételi díj mértékét és megfizetésének időpontját, a díjfizetés alóli mentesség esetén ennek
tényét és (5) bekezdésben meghatározott indokát.
5. §
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(1) A közút nem közlekedési célú igénybevételét a közterület-felügyelő ellenőrzi. Az ellenőrzés során a közút
nem közlekedési célú igénybevételére jogosult bemutatja az erre vonatkozó közútkezelői hozzájárulást és
igénybevételi díj megfizetésének kötelezettsége esetén a díj megfizetését igazoló bizonylatot.
(2) A közút területének felbontásával járó igénybevétel esetén a kivitelezés megkezdését a kivitelezési munkák
tényleges megkezdése előtt legkésőbb nyolc nappal, valamint a kivitelezés befejezését a tényleges befejezést
követő munkanapon a polgármesteri hivatalhoz írásban be kell jelenteni.
(3) A közút területének felbontásával járó igénybevétel esetén a polgármesteri hivatal a kivitelezés megkezdését
megelőzően, továbbá a kivitelezés befejezésének bejelentését követő három munkanapon belül a
munkaterületről dátummal ellátott digitális fényképfelvételeket készít.
3. A meghatározott össztömeget meghaladó járművek közlekedése, a behajtási hozzájárulások
kiadása 7
6. §
(1) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés r)
pontja szerinti jelzőtáblával megjelölt helyi közútra történő behajtáshoz a súlykorlátozást meghaladó
össztömegű járművek esetében a közút kezelőjének hozzájárulása (továbbiakban: behajtási hozzájárulás)
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Módosította a 9/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2013. június 30-tól.
Megállapította a 14/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. június 30-tól.
Hatályon kívül helyezte a 23/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 8. § c) pont. Hatálytalan 2017. január 1-től.
Újraszabályozta a 23/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. január 1-től.
Az alcímet módosította a 9/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. június 30-tól.
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szükséges. Az önkormányzati tulajdonban álló, közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében a jegyző
átruházott hatáskörben jár el.
(2) A behajtási hozzájárulás iránti kérelmet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet
meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet (továbbiakban: túlsúly r.) 4. § (1)
bekezdésében meghatározott módon, a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani.
(3) A behajtási hozzájárulásért fizetendő eljárási díjat a túlsúly r. 2. melléklete alapján kell meghatározni, és az
eljárási díjat a kérelem előterjesztésekor kell megfizetni.
(4) 8 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 13. § i/1. pontja,
valamint a 14. § (1) bekezdés n)-o) pontjai szerinti jelzőtáblával megjelölt helyi közútra történő behajtáshoz
behajtási hozzájárulás szükséges. Az önkormányzati tulajdonban álló, közforgalom elől el nem zárt magánutak
esetében a jegyző átruházott hatáskörben jár el.
(5) 9 10 A (4) bekezdésben meghatározott járművek esetében - a 7. § (1) bekezdés f) pontjában és (3)
bekezdés a) pontjában foglalt esetek kivételével - a behajtási hozzájárulás kiadásáért - gépjárművenként - a
jármű üzemben tartója (tulajdonosa) nettó 2000,- Ft eljárási díjat köteles fizetni.
7. §
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(1) A behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele, hogy a korlátozással érintett útszakasz igénybevétele során a
kérelemben megjelölt
a) ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítsanak, és az áru be- és kirakodása másként nem, vagy csak
aránytalan nehézséggel oldható meg,
b) 12 ingatlanon székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
2. § 6. pontja szerinti civil szervezet, továbbá közalapítvány tevékenységének gyakorlásához vagy a
tevékenység gyakorlásának elősegítéséhez az adott járművel való behajtás feltétlenül szükséges,
c) közterületet érintő fenntartási munkák végzése érdekében szükséges az adott járművel való
behajtás, vagy
d) ingatlanon telephellyel rendelkező vállalkozás az üzemeltetésében lévő járművet ezen telephelyen
helyezi el, feltéve, hogy Baja város közigazgatási területének a tilalommal nem érintett részén a jármű
tárolására alkalmas telephellyel nem rendelkezik,
e) ingatlanon folyó építési munka érdekében oda vagy onnan építőanyagot, építési hulladékot, építési
segédanyagot szállítanak,
f) ingatlanon megtartandó, képviselő-testület által elfogadott városi rendezvénytervben szereplő
rendezvény előkészítéséhez vagy lebonyolításához szükséges az adott gépjárművel történő behajtás,
g) 13 közfeladat ellátása érdekében szükséges a behajtás.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben behajtási hozzájárulás legfeljebb egy évre adható.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a 6. § (4) bekezdés szerinti behajtási hozzájárulás kiadható
a) a Bajai Polgármesteri Hivatal nyugati homlokzata előtti útszakaszra
aa) házasságkötés,
ab) bejegyzett élettársi kapcsolat,
ac) névadó,
ad) házassági évforduló
lebonyolításával kapcsolatban,
b) a Türr István Emlékparkba
ba) házasságkötés lebonyolítására,
bb) esküvői fotózás céljára,
c) a Szent Péter és Pál apostolok templom északi homlokzata melletti közterületre házasságkötés
lebonyolításával kapcsolatban
történő behajtáshoz.
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Megállapította a 9/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. június 30-tól.
Megállapította a 9/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. június 30-tól.
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Újraszabályozta a 14/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. június 30-tól.
Újraszabályozta a 14/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. június 30-tól.
Újraszabályozta a 21/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. április 29-től.
Megállapította a 10/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. február 25-től.

3

(4) A (3) bekezdésben foglalt behajtási hozzájárulás kizárólag egy meghatározott naptári napra, a (3) bekezdés
a) pontban, b) pont bb) alpontjában és c) pontban foglalt esetben eseményenként legfeljebb egy járműre, a (3)
bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt esetben eseményenként legfeljebb három járműre adható ki.
(5) A behajtási hozzájárulás az abban meghatározott igénybevételi idő lejárta előtt érvénytelenné válik, ha a
közlekedési táblával jelzett behajtási korlátozás az érintett közterületen megváltozik, vagy a forgalmi rend oly
módon változik, ami a behajtási hozzájárulásban meghatározott útvonal használatát lehetetlenné teszi.
(6) A behajtási hozzájárulás formátuma 148,5 x 105 mm méretű, fekvő szövegelrendezésű kártya, mely
tartalmazza
a) a hozzájárulás sorszámát, iktatószámát;
b) a jogosult nevét (megnevezését), címét (székhelyét);
c) a korlátozással érintett útszakasz megnevezését és a behajtási jog időpontját vagy időtartamát;
d) a behajtás és kihajtás útvonalát;
e) a jármű forgalmi rendszámát vagy hatósági jelzését, ezek hiányában a jármű típusának megjelölését;
f) a kiadmányozó nevét, besorolási fokozatának megnevezését, aláírását és a hivatali bélyegző
lenyomatát.
8. §
(1) 14 A behajtási hozzájárulás alapján fizetendő díj (továbbiakban: túlsúlydíj) mértéke a jelzőtáblán
meghatározott össztömeghatár feletti minden megkezdett tonnánként nettó 300 Ft/nap, nettó 4.000 Ft/hónap,
vagy nettó 40.000 Ft/év.
(2) A túlsúlydíj előre esedékes, melyet a behajtási hozzájárulásban meghatározottak szerint kell megfizetni.
(3) A behajtás a túlsúlydíj megfizetéséig nem kezdhető meg.
(4) 15 A behajtásért nem kell eljárási díjat és túlsúlydíjat fizetni, ha az igénybevétel a 4. § (5) bekezdésben
foglalt okok valamelyike miatt szükséges.
(5) A behajtási hozzájárulásokról és az azok kiadásáért fizetendő eljárási és túlsúlydíjakról a közút kezelője
nyilvántartást vezet, mely tartalmazza
a) a hozzájárulás sorszámát, iktatószámát;
b) a jogosult nevét (megnevezését), címét (székhelyét);
c) a behajtással érintett tilalom alatt álló közterület megnevezését;
d) a behajtás és kihajtás útvonalát;
e) a jármű forgalmi rendszámát vagy hatósági jelzését, ezek hiányában a jármű típusának megjelölését,
vagy rövid leírását;
f) az eljárási díj és a túlsúlydíj mértékét, ezek megfizetésének időpontját, a díjfizetés alóli mentesség
esetén ennek tényét és (4) bekezdésben meghatározott indokát.
9. §
(1) A behajtási hozzájárulás ellenőrzésére jogosult szervek jelzésére a közút kezelője a behajtási hozzájárulást
visszavonhatja, amennyiben a behajtási hozzájárulás jogosultja a behajtási hozzájárulásban foglaltakat
megszegi.
(2) A korlátozással érintett közterületen várakozó jármű használója a behajtási hozzájárulást a járműben vagy a
járművön, kívülről jól látható helyen és ellenőrizhető módon, lehetőleg a jármű első szélvédőjén köteles
elhelyezni.
4. Záró rendelkezések
10. §

16

11. §
(1) Jelen rendelet a (2) bekezdés kivételével 2013. február 1. napján lép hatályba.
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Módosította a 9/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 5. § és 6. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. június 30-tól.
Módosította a 9/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2013. június 30-tól.
Hatályon kívül helyezte a 11. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. január 2-től.
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(2) A 10. § 2013. január 1. napján lép hatályba és 2013. január 2. napján hatályát veszíti.
(3) Jelen rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott behajtási engedélyek, behajtási hozzájárulások
érvényüket veszítik.

Zsigó Róbert
polgármester

dr. Gyenes Gabriella
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került december 14. napján.

dr. Gyenes Gabriella
jegyző
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1. melléklet a 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételének nettó díjtételei
A

B

C

D

1.

Igénybevétel jellege, célja

Mennyiségi
egység

Belterületi zóna közútjai

Külterületi zóna közútjai

2.

Sport, kulturális rendezvény

Ft/m2/nap

20,-

10,-

3.

Kereskedelmi (vásár, reklám),
egyéb rendezvény

Ft/m2/nap

40,-

20,-

4.

Építési munkaterület

Ft/m2/nap

100,-

50,-

5.

Közmű bekötővezeték építése

Ft/db

Közutak kategóriája

2.000,-
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