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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

21/2022. (IX.20.) önkormányzati rendelete 

a korlátozott forgalmú területek behajtási rendjéről 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

8. § (1) bekezdés a) pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya a behajtási korlátozással érintett közterületekre terjed ki. 

(2)  A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező jogalanyra, aki, vagy amely az (1) bekezdésben 

meghatározott területen a tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő gépjárművel 

közlekedik. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

A rendelet alkalmazásában: 

1. behajtási korlátozás alá eső terület: a Fő térnek a Korvin utca és Kossuth Lajos utca közötti 

szakasza, a Kossuth Lajos utcának a Fő tér és a Deák Ferenc utca közötti szakasza, Márton 

István utca, Ruszek köz; 

2. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője; 

3. közútkezelő: Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

3. A behajtási korlátozás alá eső területre vonatkozó általános szabályok 

3. § 

(1) A behajtási korlátozás alá eső területre behajtani a közútkezelő által kiadott állandó vagy 

eseti behajtási engedéllyel lehet. 

(2) A behajtási engedély iránti kérelmet az engedély tervezett használatát megelőző legalább 

2 munkanappal korábban az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon személyesen vagy 

postai úton a közútkezelőnél (8500 Pápa, Anna tér 10.) kell benyújtani vagy az 

utengedely@papaivft.hu e-mail címre megküldeni. 

(3) A kérelmezőnek a behajtási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a gépjármű 

forgalmi engedélyének másolatát.  

(4) A behajtási korlátozás alá eső területen lévő üzletek áruval történő feltöltését  

a) a Kossuth Lajos utcában lévő üzletek esetében a Deák Ferenc utcában, a Major utcában, 

a Rákóczi Ferenc utcában, az Eötvös utcában, a Petőfi Sándor utcában és a Szent László 

utcában, 
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b) a Fő téren lévő üzletek esetében a Korvin utcában és a Fő utcában, 

c) a Ruszek közben lévő üzletek esetében a Csáky László utcában kialakított rakodóhelyről 

kell megoldani.  

(5) Indokolt esetben a polgármester egyedi behajtási korlátozást állapíthat meg. 

4. A behajtási engedély 

4. § 

(1) A behajtási korlátozás alá eső területre az ingatlanhasználó kérelmére a közútkezelő 

állandó behajtási engedélyt ad, amennyiben a tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő 

gépjárművet az ingatlanon belül el tudja helyezni. 

(2) A (3) és (4) bekezdésben foglalt feltételekkel eseti behajtási engedély adható 

a) építési anyag, segédanyag szállítása,  

b) tüzelőanyag szállítása, 

c) ingatlanból történő ki- és beköltözés céljából, 

d) rendezvények lebonyolítása céljából vagy 

e) egyéb méltányolható okból. 

(3) A közútkezelő akkor adhat behajtási engedélyt, ha az építési anyag, segédanyag, 

tüzelőanyag elhelyezése az ingatlan területén biztosított. 

(4) Amennyiben az építési anyag, segédanyag, tüzelőanyag elhelyezése az ingatlan területén 

az épített vagy természeti környezet adottságai miatt nem oldható meg, a közútkezelő 

behajtási engedélyt akkor adhat ki 

a) ha azok közterületen történő elhelyezése a 72 órát nem haladja meg vagy  

b) az ingatlanhasználó véglegessé vált közterület-használati engedéllyel rendelkezik. 

(5) A behajtási korlátozás alá eső területen várakozni kizárólag a rakodási munka időtartama 

alatt lehet. 

5. § 

 

A közúti közlekedés szabályiról szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet szerinti 

„Súlykorlátozás ” táblával megjelölt területre történő behajtást különösen indokolt esetben a 

közútkezelő engedélyezheti. 

6. § 

(1) A behajtási engedélyen fel kell tüntetni 

a) az engedély jellegét (állandó vagy eseti), 

b) a forgalmi rendszámot, 

c) az engedély időtartamát, 

d) a behajtás célját és útvonalát, 

e) a kiállítás dátumát és 

f) az engedély sorszámát. 

 

(2) A behajtási engedélyt a gépjármű első szélvédője mögé, a műszerfalra, kívülről jól látható 

és ellenőrizhető helyre kell kihelyezni úgy, hogy annak érvényességéről kétséget kizáró 

módon meg lehessen győződni. 
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5. Elektronikus kulcs és vésznyitó kulcs 

7. § 

(1) Az elektronikus kulcs és a vésznyitó kulcs a süllyedő oszlopos kapu nyitásával teszi 

lehetővé az arra jogosultak számára a ki- és behajtást. 

(2) A Fő tér 16-21. számú ingatlanokhoz kiállított behajtási engedélyekhez a közútkezelő 

elektronikus kulcsot mellékel. 

(3) Vésznyitó kulcsot kapnak igény szerinti mennyiségben  

a) a mentők,  

b) a tűzoltóság,  

c) a rendőrség,  

d) a katasztrófavédelem,  

e) a köztisztasági feladatot ellátók, 

f) közegészségügyi feladatot ellátók, 

g) a betegszállítást, a támogató szolgáltatást végző szolgáltatók,  

h) a halottszállítást végző szolgáltatók,  

i) a közútkezelő,  

j) az orvosi ügyelet, 

k) az a háziorvos és helyettese, akinek a körzetéhez a Fő tér tartozik. 

(4) Az elektronikus és a vésznyitó kulcsot minden év január 1. napjától február 15. napjáig 

érvényesíteni kell a közútkezelőnél. 

(5) Az elektronikus és a vésznyitó kulcs elvesztését 3 napon belül be kell jelenteni a 

közútkezelőnél. 

(6) Az elektronikus kulcs elvesztése vagy megrongálódása esetén a pótlás díja 6 000 Ft, melyet 

egy összegben, előre kell megfizetni. 

 

6. Záró rendelkezések 

8. § 

A rendelet hatályba lépése előtt kiadott behajtási engedélyek a rendelet hatályba lépésének 

napjától érvénytelenek. 

 

9. § 

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba. 

 

 

Pápa, 2022. szeptember 20. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk.           Dr. Nagy Krisztina sk. 

                   polgármester                                                                 jegyző      
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1. melléklet a 21/2022. (IX.20.) önkormányzati rendelethez 

  

KÉRELEM 

behajtási engedély kiadására 

 

I. 

 

 

Természetes személy kérelmező esetében: 

 

Kérelmező neve: .................................................................................................................. 

 

Telefonszáma: ..................................................................................................................... 

 

Lakcíme: ……………………………………….………………………………………… 

 

Levelezési címe, ha lakcímétől eltér: …..…………………..……………………………... 

 

E-mail címe: ……...……………………………...……………………………………….. 

 

 

Jogi személy kérelmező esetében: 

 

Kérelmező neve: .................................................................................................................. 

 

Telefonszáma: ..................................................................................................................... 

 

Székhelye: ………………………………………………………………………………... 

 

Telephelye: ……………………………...………………………………………………... 

 

Kapcsolattartó neve: …………….…………..…………………………………………….  

 

Telefonszáma: ..................................................................................................................... 

 

E-mail címe: …………...………………………...……………………………………….. 

 

 

II. 

 

Behajtás helye: …………………..……………………………………………...……….. 

 

Behajtási engedély iránti kérelem indoka:  

 építési anyag, segédanyag szállítása 

 tüzelőanyag szállítása 

 ingatlanból történő ki- és beköltözés 

 rendezvények lebonyolítása 

 egyéb méltányolható ok: ………………………………………………….......... 

    ………..………………………………………………………………………... 
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Igényelt behajtási engedély típusa:  

 

 állandó 

 eseti 

 

Gépjármű  

a) forgalmi rendszáma: …………………...….  

b) típusa: ………….……………………...…… 

c) össztömege: ………………………………… 

 

Eseti behajtási engedély iránti kérelem esetén a tervezett behajtás időtartama:   

 

…....... év .......................... hó ......... naptól  -  …....... év .......................... hó ......... napig 

 

Eseti behajtási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: 

a) az ingatlanhasználó nyilatkozatát, hogy az építési anyag, segédanyag, tüzelőanyag 

elhelyezése az ingatlan területén biztosított vagy azok elhelyezése a közterületen a 

72 órát nem haladja meg 

b) amennyiben az építési anyag, segédanyag, tüzelőanyag elhelyezése a közterületen a 

72 órát meghaladja, a véglegessé vált közterület-használati engedélyt 

 

 

Kelt: …………………………………… 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… 

 kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a behajtási engedély iránti kérelem elbírálásához szükséges. 

A kérelemben szereplő adatokat a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. (közútkezelő) a behajtási 

engedély kiállításával összefüggésben kezeli. 


