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Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
7/2012. (V. 22.) önkormányzati 

RENDELETE 
járművek közlekedésének korlátozásáról 1 

 
(egységes szerkezetben) 

 
Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kincsesbánya 
község központi belterületén a Kincsesi u. és a Kossuth utca keresztezésénél a 
Kossuth utca Ipartelep felé vezető szakaszán (Kincsesbánya 166. hrsz-ú közút) a 12 
t súlyhatárt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik nem 
közlekedhetnek.  
 
2. § 2(1) Az 1. §-ban részletezett közlekedési korlátozás jelzésére az útszakasz 
kezdeténél egy, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet (KRESZ) 14. § (1) bekezdés r) pontja szerinti „Súlykorlátozás” 
táblát kell elhelyezni 12 t súlyhatár megjelölésével. (KRESZ 44.. ábra) 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tábla az útszakasz elején és a szakaszon lévő szilárd 
burkolatú utak csatlakozásainak mindkét irányban elhelyezésre kerül.  
(3) A tábla alá a „Kivéve autóbusz”, valamint „Kivéve engedéllyel” kiegészítő tábla 
kerül elhelyezésre. 
    
 3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott korlátozás alól a polgármester felmentést adhat 
visszavonásig - a település érdekében végzett tevékenység esetén - amennyiben az 
itt közlekedő járművek megengedett legnagyobb össztömege 40 t, és az úti cél más 
útvonalon nem közelíthető meg, illetve más útvonal használata aránytalanul nagy 
költségnövekedéssel járna.  
(2) A felmentés „Rendkívüli Behajtási Engedély” formájában kerül kiadásra, az 
engedélyben megjelölve az engedélyes nevét, címét a gépjármű rendszámát, 
típusát, alvázszámát, valamint megengedett legnagyobb össztömegét. 
(3) A kiadott engedély másolatát a járművezető köteles a járműben tartani és 
ellenőrzéskor bemutatni.  
(4) Az (1) pontban meghatározott felmentés abban az esetben adható, amennyiben 
előre láthatóan a járművek nem okoznak kárt a nevezett közútban és tartozékaiban. 
Amennyiben az út használata során a károkozás mégis bekövetkezne, az 
engedélyes a károkozásért anyagi felelősséggel tartozik.     
    
4. § (1) Ez a rendelet 2012. május 23-án lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a 19/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelet. 
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