
 

 

 

 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről szóló 16/2015. 

(IX.03.) rendelet módosításáról 

 

 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendelei el. 

 

 

1.§ Az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről szóló 16/2015. 

(IX.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9.§ (2)-(3) és (4) bekezdés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Az engedély kiadásával és használatuk jogosultságának felülvizsgálatával, valamint az 

engedélyek esetleges visszavonásával kapcsolatos eljárás során az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Az Ákr. 50.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az engedély kiadásával kapcsolatos 

ügyintézési határidő három munkanap, a felülvizsgálatra és az esetleges visszavonással 

kapcsolatos eljárásra az általános ügyintézési határidőt kell alkalmazni. 

(4) Az engedélyt kiadó határozat – az Ákr. -ben meghatározottakon felül – tartalmazza: 

a) a jármű hattósági jelét vagy azonosításra alkalmas megjelölését (forgalmi rendszám, vagy 

más azonosításra alkalmas mód), vagy amennyiben a kérelem benyújtásakor ez nem áll 

rendelkezésre a jármű tulajdonosának/üzembentartójának a megnevezését 

b) az engedély kiadásának jogcímét, 

c) az engedély érvényességének idejét, 

d) az engedély sorszámát, 

e) az engedély kiadási díjának mértékét (behajtási díjat), 

f) a súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását, amelyre az engedély érvényes.” 

 

2.§ A R. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az engedélyes a változás bekövetkeztét követő naptól számított 15 napon belül köteles 

bejelenteni, ha időközben az engedély kiadásának feltételeiben olyan változás állna be, mely 

miatt már nem jogosult a behajtási engedélyre, ezzel egyidejűleg az engedélyt vissza kell adni.” 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Enying, 2020. október 13. 

 

Viplak Tibor Dr. Bodor Katalin 

polgármester jegyző 

 

 

 



Záradék:  

 

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2020. október 22 – 27. napjáig a Polgármesteri 

Hivatal honlapján megtörtént. 

A tervezettel kapcsolatban bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.  

 

Enying, 2020. október  

 

 

 

Kihirdetve: 

 

Enying, 2020. október …. 

 

             Dr. Bodor Katalin 

           jegyző 


