
TARTALOM

I. RENDELETEK
11/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről  �����������������������������������������2
12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet a megengedett legnagyobb össztömeget  
meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól ����������������������������������������������������������������������������������6

ÉRDI
VII� évfolyam 4� szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

2017� Március 23�



ÉRDI KÖZLÖNY

2 3

I. RENDELETEKVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM –  2017. MÁRCIUS 23. VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM –  2017. MÁRCIUS 23.

bejegyzés, illetve törlés tényéről az  illetékes rendőrkapi-
tányságot, és a  helyi polgárőrséget haladéktalanul tájé-
koztatja�

4. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2017� április 1� napján lép hatályba�
13. § Azon vendéglátó üzleteknek, amelyek bejelentett 
nyitvatartási ideje jelen rendelet hatálybalépésekor 22 óra 
utáni időpontra szól, az e rendelet szerinti folyamatos éj-
szakai nyitvatartási engedélyt a rendelet hatályba lépését 
követő 90 napon belül meg kell kérniük� 
14. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányel-
vének való megfelelést szolgálja�
15. § Nem lép hatályba a a vendéglátó üzletek éjszakai 
nyitva tartásának rendjéről szóló 6/2017� (II�27�) önkor-
mányzati rendelet�

 Mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester    

A Közgyűlés elfogadta a 2017. március 23-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2017. március 23.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

11/2017. (III.23.) 
önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának 
rendjéről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  kereskedelemről 
szóló 2005� évi CLXIV� törvény 12� § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32� cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva-
tartási rendjének szabályozásával a lakosság életkörülmé-
nyeinek, pihenéséhez, éjszakai nyugalmához való jogának 
biztosítása.
2. § (1) A  rendelet személyi hatálya a  (2) bekezdésben 
foglalt kivételekkel a  vendéglátó üzletek üzemeltetőire 
terjed ki�
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) szálláshely szolgáltatókra;
b)  üzemanyagtöltő állomáson üzemeltetett vendéglátó 

üzletekre;
c) a vendéglátó üzletek szilveszteri rendezvényeire;
d)  kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett 

vendéglátó üzletekre;
e) melegkonyhás vendéglátóhelyekre�

2. Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában:

a)  éjszakai nyitvatartás: a 2200 óra és 0600 óra közötti idő-
szakban történő nyitvatartás;

b)  panasz: a  vendéglátó üzlet működésével szemben 
felmerülő egyedi reklamáció, amelyben a  panaszos 
a  vendéglátó üzlet működéséből fakadó zajhatáso-
kat, az üzlet engedélyezettől eltérő nyitvatartását, vagy 
az üzlet környezetének tisztaságát kifogásolja;

c)  szomszédos ingatlan: az  érintett ingatlannal közvet-
lenül határos, valamint az azzal sarokkal érintkező, 
továbbá az  utca átellenben lévő oldalán az  érintett 
ingatlannal szemben lévő belterületi lakóingatlan� 
Az utca másik oldalán lévő ingatlanok közül azokat 
kell figyelembe venni, amelyek az utca figyelmen kívül 
hagyásával a vendéglátó egység által érintett ingatlan-
nal közvetlenül, vagy sarokkal érintkeznének;

d)  üzlet: a kereskedelemről szóló 2005� évi CLXIV� tör-
vény szerinti üzlet;

e)  vendéglátás: a  kereskedelemről szóló 2005� évi 
CLXIV� törvény szerinti tevékenység�

3. Az éjszakai nyitvatartás szabályai
4. § A rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzletek 2200 
óra és 0600 óra között csak a jelen rendelet szerint kiadott 
folyamatos, vagy alkalmi éjszakai nyitvatartási engedély 
alapján tarthatnak nyitva�
5. § Folyamatos, vagy alkalmi éjszakai nyitvatartás en-
gedélyezéséről önkormányzati hatósági jogkörben eljárva 
első fokon a Jegyző dönt�
6. § Éjszakai nyitvatartás akkor engedélyezhető, ha:

a)  közös tulajdonú ingatlanban lévő vendéglátó üzlet esetén 
a tulajdonostárs a közös tulajdonra vonatkozó jogszabály 
szerinti arányban hozzájárult, illetve társasház, vagy lakás-
szövetkezet esetén annak közgyűlése ahhoz hozzájárult,

b) az üzletet magában foglaló ingatlannal szomszédos 
lakóingatlanok tulajdonosai többségükben ahhoz írásban 
hozzájárultak, és 

c) az üzlet működésével összefüggésben a kérelem be-
nyújtását megelőző három hónapon belül megalapozott pa-
naszt nem tettek�
7. § (1) Az  éjszakai nyitvatartási engedélyt vissza kell 
vonni, ha a 6� § a)-b) pontjai szerinti hozzájárulást vissza-
vonják�
(2) Az éjszakai nyitvatartási engedély visszavonható, ha 
az  üzlet működésével kapcsolatban több megalapozott 
panasz érkezik, vagy a  hivatalból lefolytatott helyszíni 
ellenőrzésen tapasztaltak ezt indokolják�
(3) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre 
emelkedésétől számított hat hónapig a vendéglátó üzlet 
éjszakai nyitvatartási engedélyt nem kaphat.
(4) Amennyiben az  éjszakai nyitvatartási engedély egy 
éven belül ismételten kerül visszavonásra, az erről szóló 
döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig a ven-
déglátó üzlet éjszakai nyitvatartási engedélyt nem kaphat�
8. § Folyamatos éjszakai nyitvatartás iránti engedély ké-
relmet jelen rendelet 1� mellékletét képező nyomtatvá-
nyon kell benyújtani� A folyamatos éjszakai nyitvatartási 
engedély visszavonásig érvényes� Üzemeltetőváltás esetén 
az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie a folyamatos éj-
szakai nyitvatartási engedélyt� 
9. § Az alkalmi éjszakai nyitvatartás iránti engedély irán-
ti kérelmet jelen rendelet 2� mellékletét képező nyomtat-
ványon kell benyújtani�
10. § Az éjszakai nyitvatartási engedélyt az üzemeltető 
köteles az üzletben tartani, és az ellenőrzést végző ható-
ság kérésére bemutatni�
11. § A jegyző az éjszakai nyitvatartás engedélyekről nyil-
vántartást vezet, azzal, hogy a  nyilvántartásba történő 
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2. melléklet a 11/2017. (III.23.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
ALKALMI ÉJSZAKAI NYITVATARTÁS ENGEDÉLYEZÉSÉRE

Kérem alkalmi éjszakai nyitvatartás engedélyezését� 

Az üzemeltető neve: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Az üzemeltető székhelye: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Elérhetősége: 

telefonszám: ��������������������������������������������������������������������������������� 

e-mail cím: ������������������������������������������������������������������������������������ 

Az üzlet neve: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Az üzlet címe: 2030 Érd ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: ������������������������������������ 

Az alkalmi éjszakai nyitvatartás időpontja, időtartama:   ��������� év �������������������� hónap ���������� nap 

kezdete: �������� óra ��������� perc, befejezése aznap/másnap: �������� óra ��������� perc 

A rendezvény jellege: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Az alkalmi nyitvatartás ideje alatt szolgáltatott zenére és annak hangerejére vonatkozó információk (pl�: élő vagy gépi 
zene, a zeneszolgáltatásra használt készülék/ek/ és hangszóró/k/ darabszáma, műszaki jellemzői stb): 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Az engedélyt postai úton kérem megküldeni / személyesen kívánom átvenni� (megfelelő rész aláhúzandó)

Kérelmemhez mellékelem: 
 – Az üzletet magában foglaló ingatlannal szomszédos lakóingatlanok tulajdonosai többségének hozzájárulását;
 – közös tulajdonú ingatlanban lévő vendéglátó üzlet esetén a  tulajdonostársnak a  közös tulajdonra vonatkozó 

jogszabály szerinti arányú hozzájárulását, vagy társasház, illetve lakásszövetkezet esetén annak közgyűlése hozzájá-
rulását;

 – meghatalmazást, amennyiben meghatalmazottként járok el�

Kelt�: Érd, �������������év����������������������hónap�����������������nap 

����������������������������������������������� 

üzemeltető aláírása
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1. melléklet a 11/2017. (III.23.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
FOLYAMATOS ÉJSZAKAI NYITVATARTÁS ENGEDÉLYEZÉSÉRE

Az üzemeltető neve: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Az üzemeltető székhelye: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Elérhetősége: 

telefonszám: ��������������������������������������������������������������������������������� 

e-mail cím: ������������������������������������������������������������������������������������ 

Az üzlet neve: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Az üzlet címe: 2030 Érd ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: ������������������������������������ 

Kérelmezett nyitvatartási idő: 

hétfő: ……………………����… h-tól �����������������������������������������������h-ig 

kedd: ……………………���…� h-tól �����������������������������������������������h-ig 

szerda: ……………………… h-tól �����������������������������������������������h-ig 

csütörtök:………………��…… h-tól ������������������������������������������������h-ig 

péntek:………………���……… h-tól ������������������������������������������������h-ig 

szombat:……………����……… h-tól ������������������������������������������������h-ig 

vasárnap:……………�������…… h-tól ������������������������������������������������h-ig 

Kérelmemhez mellékelem: 
 – Az üzletet magában foglaló ingatlannal szomszédos lakóingatlanok tulajdonosai többségének hozzájárulását;
 – közös tulajdonú ingatlanban lévő vendéglátó üzlet esetén a  tulajdonostársnak a  közös tulajdonra vonatkozó 

jogszabály szerinti arányú hozzájárulását, vagy társasház, illetve lakásszövetkezet esetén annak közgyűlése hoz-
zájárulását;

 – meghatalmazást, amennyiben meghatalmazottként járok el�

A határozatot postai úton kérem megküldeni / személyesen kívánom átvenni� (megfelelő rész aláhúzandó)

Kelt�: Érd, �������������év����������������������hónap�����������������nap 

������������������������������������� 

üzemeltető aláírása

4
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7. § (1 ) A behajtási engedély iránti kérelmet írásban a gép-
jármű tulajdonosa, üzembentartója, vagy meghatalmazás 
alapján annak az  ingatlannak a  tulajdonosa nyújthatja 
be, amelyhez az  össztömeg korlátozással érintett gép-
járművel történik a szállítás (a továbbiakban kérelmező)� 
A  kérelmet a  Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani 
a  rendelet 1� mellékletben meghatározott, e célra rend-
szeresített nyomtatványon� A kérelem melléklete a behaj-
tásra váró gépjármű forgalmi engedélyének másolata�
(2) Az engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg 
kell jelölni:

a) a kérelmező nevét, lakcímét, elérhetőségét,
b)  a forgalmi engedély jogosultjának nevét, címét/szék-

helyét, elérhetőségét,
c)  a  gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát); 

amennyiben a  járművet – a vonatkozó jogszabályok 
szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt 
más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni,

d) a gépjármű típusát, össztömegét,
e)  az útvonal meghatározását, a kezdőpont és a célállo-

más megjelölésével,
f)  a  behajtási engedély érvényességének kért időtarta-

mát,
g) a behajtási engedély kérésének indokát�

4. A behajtási engedély  
kiadásának feltételei, tartalma

8. § (1) Az  utak teherbírására és állapotára tekintettel 
a 24 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek közle-
kedése kizárólag különös indokoltság esetén engedélyez-
hető�
(2) A behajtási engedély rendszámokhoz kötve adható ki 
az e rendeletben előírt feltételek fennállása esetén�
(3) Amennyiben egy kérelmező több gépjárműre vonat-
kozóan nyújt be kérelmet, a  kiadás feltételeinek mind-
egyik gépjárműre vonatkozóan külön - külön kell fenn-
állnia�
(4) Az  engedély egy kijelölt útvonalra, vagy teljes úthá-
lózatra kérhető� Az  egyedi behajtási tilalommal érin-
tett, össztömeg korlátozással érintett utakra csak eseti 
engedély adható ki az  Érdi Közterület-fenntartó Intéz-
ménnyel egyeztetett feltételekkel� Az általános behajtási 
engedélyek nem érvényesek az egyedi össztömeg korláto-
zással, behajtási tilalommal érintett utakra�

5. Díjfizetés
9. § (1) A  kérelmezőnek a  közútkezelői hozzájárulás 
igénylésével egyidejűleg a  meghatározott össztömeget, 

tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közleke-
déséről szóló 13/2010�(X�5�) NFM rendeletben (a továb-
biakban: NFM rendelet) meghatározott mértékű eljárási 
díjat kell meg fizetnie az Önkormányzat javára a behaj-
tási engedélyben meghatározott bankszámlára történő 
átutalással, vagy postautalványon�
(2) Az engedély kizárólag az (1) bekezdésben meghatáro-
zott eljárási díj megfizetéséről szóló igazolás bemutatását 
követően adható ki�
10. § (1) Az e rendeletben meghatározott szabályok meg-
tartását a közterület-felügyelet ellenőrzi�
(2) A  gépjármű vezetője köteles az  össztömeg korláto-
zással érintett területen történő közlekedésre feljogosító 
iratokat magánál tartani, és ellenőrzés céljából az (1) be-
kezdésben foglalt szerv részére kérésre bemutatni�
(3) Az  e rendeletben nem szabályozott kérdésekben 
a mindenkor hatályos NFM rendelet rendelkezéseit kell 
alkalmazni

6. Záró rendelkezések
11. § A rendelet 2017� április 1� napján lép hatályba�
12. § Hatályát veszti a  tehergépkocsik közlekedésének 
súlykorlátozásáról szóló 35/2003� (XI�10�) önkormány-
zati rendelet�
13. § A  közösségi együttélés alapvető szabályairól, va-
lamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 
34/2013� (XI�7�) önkormányzati rendelet 7� § (1) bekez-
désében a „tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról 
szóló 35/2003. (XI. 10.) önkormányzati rendelet” szöveg-
rész helyébe a „megengedett legnagyobb össztömeget megha-
ladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának sza-
bályairól szóló 12/2017� (III�23�) önkormányzati rendelet” 
szöveg lép�

 Mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester    

A Közgyűlés elfogadta a 2017. március 23-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2017. március 23.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

12/2017. (III.23.) 
önkormányzati rendelete

a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 
gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának 

szabályairól

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az  Alaptörvény 
32� cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988� évi I� törvény 
34� § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkör-
ében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések 
1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan 
járműre és járműszerelvényre, vontatóra, mezőgazdasági 
vontatóra és lassú járműre (a továbbiakban együtt: gép-
jármű), amelynek megengedett legnagyobb össztömege 
a 7,5 tonnát meghaladja�
(2) Egyedi össztömeg-korlátozással érintett utak esetén 
a rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan gépjármű-
re, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 
vagy 5 tonnát meghaladja�
2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó gépjárművel 
Érd Megyei Jogú Város belterületén a rendelet függelék-
ében felsorolt helyi közutakon (a továbbiakban: össztö-
meg-korlátozással érintett közutakon) közlekedni – en-
gedély nélkül – tilos�
(2) Az  (1) bekezdésben foglaltak szerint a  közutakra 
a  „tehergépkocsival behajtani tilos”, valamint a  „kivéve 
enge déllyel” táblákat kell kihelyezni�
3. § A rendelet hatálya nem terjed ki:

a)  a  fegyveres erők, a  rendőrség, a  nemzetbiztonsági 
szolgálatok, a  büntetés-végrehajtás, a  tűz-, polgá-
ri és katasztrófavédelem, valamint a  Nemzeti Adó 
és Vámhivatal Vám- és Pénzügyőrség Országos 
Parancs noksága szervezete által üzemben tartott,

b)  a  katasztrófaelhárítást, -megelőzést és segítségnyúj-
tást végző,

c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,
d)  a  kommunális feladatot ellátó (ideértve a  település-

tisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok 
kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint 
közüzemi hibaelhárításhoz használt),

e)  önkormányzati beruházás keretében megvalósuló út-, 
vagy közműépítést, illetve az út, vagy közmű fenntar-
tást, javítást vagy tisztítást végző,

f)  a külön jogszabályban meghatározott postai szolgál-
tatást végző járműre, valamint

g)  az utak kezelését (üzemeltetését, fenntartását) végző 
járműre, amennyiben az az önkormányzati fenntar-
tású Érdi Közterület-fenntartó Intézmény tulajdoná-
ban, üzemeltetésében van.

4. § E rendelet alkalmazásában
a) Gépkocsi: olyan gépjármű, melynek négy vagy 

több kereke van; a  négykerekű motorkerékpár 
azonban nem gépkocsi�

b) Gépjármű: közúton és közforgalom elől el nem 
zárt magánúton közlekedő, megengedett össz-
tömeget, illetve megengedett legnagyobb tengely-
terhelést meghaladó, a  túlméretes, lánctalpas, 
továbbá a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlá-
tozást meghaladó jármű és járműszerelvény�

c) Szilárd burkolatú út: az  olyan út, amely teljes 
hosszában szilárd (aszfalt, beton, kő stb�) útbur-
kolattal rendelkezik; nem tekintendő azonban 
szilárd burkolatú útnak az  az út, amelynek csak 
szilárd burkolatú úthoz való csatlakozása előtt 
vagy vasúti átjáró előtt van 50 m-nél nem nagyobb 
hosszban szilárd burkolata�

d) Az össztömeg-korlátozással érintett utakon történő 
közlekedésre feljogosító iratok: fuvarlevél, menetle-
vél, a közútkezelő által kiadott behajtási engedély�

5. § A rendelet nem vonatkozik azokra az esetekre, ami-
kor az  állami közútkezelő (Magyar Közút Nonprofit 
Zrt�) a  kezelésében lévő autópályákat, főutakat, utakat 
bármely okból lezárja és a forgalomterelés csak az össztö-
meg-korlátozással érintett területen keresztül lehetséges�

2. A behajtási engedély
6. § (1) A  jelzőtáblával elrendelt, megengedett legna-
gyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra 
történő behajtásához a közútkezelő által kiadott behaj-
tási engedély szükséges� A behajtási engedély kiadásával 
kapcsolatosan a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevé-
ben átruházott hatáskörben a polgármester jár el�
(2) A polgármester az egy kérelmező részére ugyanazon 
útszakaszra kiadható hozzájárulások számát írásbeli in-
dokolás mellett korlátozhatja, illetve időbeli feltételeket 
állapíthat meg�
(3) Nem szilárd burkolatú utakra csak akkor lehet behaj-
tási engedélyt kiadni, ha az azon való közlekedést az út-
viszonyok lehetővé teszik�
(4) A behajtási engedély jogosultja az általa használt út-
szakaszban történt károkozást köteles megtéríteni�
3. A behajtási engedély iránti kérelem tartalma és be-
nyújtása
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10.
Behajtás ideje:

11

Ingatlan tulajdonos neve, címe:

Kelt: ………………………………�

 …………………………………………��

 igénylő aláírása

4

1. melléklet a 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelethez

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
1. Természetes személy kérelmező esetén

Igénylő neve:

Igénylő adószáma: ideje (év, hó, nap):

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:
Telefonszáma:

2. Gazdálkodó szervezet kérelmező esetén
Igénylő neve:
Cégjegyzékszáma/hatósági nyilvántartási száma:
Cégjegyzésre jogosult neve:
Főtevékenysége (TEÁOR szerint):
Igénylő adószáma:
Ügyintéző neve: Telefonszáma:

3. A gépjármű forgalmi rendszáma:

4. Forgalmi engedély száma:
5. A gépjármű típusa:
6. Áruszállítás esetén a gépjármű össztömege (Forgalmi engedély F.1):
7. A beruházás / létesítmény megnevezése/ Garázs esetén a garázs címe/helyrajzi száma:

8.

Az igénylés típusa (a behajtás indoka):
Lakossági behajtási engedély esetében:

 – Övezeti lakos kérelmező
 – Övezeti tartózkodási helyű személy kérelmező
 – Garázs tulajdonos/haszonélvező/bérlő kérelmező

Intézményi behajtási engedély
Ideiglenes behajtási engedély esetében:

 – áruszállítási célú behajtási engedély
 – kereskedelmi szálláshelynek adható behajtási engedély (szálloda, panzió, vendégszobák)
 – díjmentesen adható eseti behajtási engedély (különösen: közterületi út- és közműépítés, -felújítás, -karbantartás, menyasz-

szonyi autó, keresztelőre csecsemőt szállító autó, idősek otthonába lakót szállító autó)
 – díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély (különösen: magáningatlanon végzett építési, felújítási munka, javító, karban-

tartó, építőipari tevékenység folytatása, üzembe helyezési munkák végzése, költöztetés, tüzelőanyag szállítás, őrző-védő 
szolgálatok, taxik, rendezvényekhez kapcsolódó autók, városnéző kisvonat)

 – vis maior és egyéb esetekben adható behajtási engedély

9.

Tervezett szállítási útvonal:

_________________________________________________________________________

- a szállítási útvonal kezdetének címe: ___________________________________

- a megközelítendő ingatlan címe: _______________________________________
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VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM –  2017. MÁRCIUS 23. II� FÜGGELÉKEK

1. függelék a 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelethez
1. függelék a 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelethez

7,5 tonna kivéve engedéllyel

1. A 7. Sz. főútvonal felöl a Szajkó u. ( jobb oldal) sarok

 2 - 6. Fehérvári út jobb oldala - Tárnok felöl Érd központ felé:

2. Turul u. sarok 

3. Sólyom u. sarok

4. Keselyű u. sarok

5. Karvaly u. sarok 

6. Héja u. sarok

7. Zámori út és Fehérvári út kereszteződése, Fehérvári útra, jobb oldal sarok

 8 - 14. Fehérvári út felől - Zámori út jobb oldala:

8. Kakukk utca

9. Fecske utca

10. Szalonka u. 

11. Szárcsa u. sarok

12. Túzok u. sarok

13. Vadkacsa u. sarok

14. Vadlúd u. sarok

15. Hattyú utca - Kolozsvári u. (közig.határ) 

16. Hattyú utca felöl a Vadlúd u. felé (Hattyú u. Vöcsök u. kereszteződésénél  jobb oldal

17. Tárnoki út csatlakozás az érdi Kolozsvári u-ba

18. Szőlőhegyi utca vége jobb oldal (Kolozsvári és Tárnoki kereszteződés)

19. Ercsi út - elkerülő sarok

20. Tolmács út - elkerülő sarok

21. Balatoni út jobbra lekanyarodó sáv, Csilla utca sarok

22. Nagytétényi (6-os út) - tétényi út sarok

 23 - 38. A Budafoki útról jobbra (Budai út felé):

23. Küküllő

24. Körös u.

25. Kerka u. sarok

26. Kapos u - Budafoki út

27. Ipoly u.

28. Budafoki út

29. Homoród u. sarok

30. Hernádi u. sarok

31. Hanság u. sarok

32. Garam u. sarok 

33. Galga u. sarok

34. Bodrog u. sarok 

35. Berezna u. sarok

36. Berettyó u. sarok

37. Béga u. sarok

38. Duna u. sarok

 37 - 62. 7.sz. főútvonal:

39. Ágnes u.

40. Aranyos u.

41. Szalajka u. - 7. sz. út mindkét oldalon

42. Sajó u.

43. Kis Duna u.

44. Sárd u. - 7. sz. főút mindkét oldalán

45. Sárvíz u.

46. Szalvia u.

47. Szarkaláb u.

48. Puszpáng u.

49. Szegfű u.

50. Porcsínrózsa u.

51. Diósdi út felé (Balatoni út kereszteződése) Diósdi út jobb oldal sarok

52. Kutyavári út sarok.

53. Pipacs utca

54. Fürdő u. sarok

55. Orgona utca

56. Kövirózsa u.

57. Ligetszépe u.

58. Orchidea u.

59. Nőszirom

60. Lótusz u.

61. Napvirág u.

62. Liliom u. - Határ út

63. Kodály utca 

64. Ligetszépe utcán Kodály utca felöl 

65. Ligetszépe utca - Koronafürt u. 

66. Tárnoki út - Ligetszépe u. sarok

67. Bojtorján utcára - Árvalányhaj u. sarok

68. Borostyán u. - Árvalányhaj u. 

69. Búzavirág u - Árvalányhaj u. sarok

70. Mályva u. - Muskátli u.

71. Margaréta u. - Muskátli u.

72. Mécsvirág u. - Muskátli u.

73. Nárcisz u. - Gyár u.

74. Porcsinrózsa u. - gyár u.

75. Turóc u. - Tétényi út sarok

76. Talabor u.( jobb oldal) sarok a Tétényi út felöl

77. Tétényi u. - Diófasor u.

78. Tétényi u. - Zala útnál

79. Tétényi u. - Dülő u.

80. Tétényi u. Zsitva utcánál Nagytétény felőli utca kereszteződése

81. Tétényi út - Lapály utcával szemközti út

82. Idamajor felől - Tetőfedő u.

83. Érd határ - Ötvös u.

84. Ötvös u. - Sóskút felőli földút 

85. Ötvös u. - Sóskút felőli földút - Festővel szemben

86. Sóskút felől Érd határa

87. Sóskút felől Érd határa - Betonozóval szemben (Faragó u. vége)

88. Sóskúti út - Érd határ

89. Zengő u. - Érd határ

90. (Autópálya lahajtó -) Iparos u. (felé) - Kovács u. előtt

91.  Iparos u. - Kéményseprő utca (benzinkútnál)

92.  Iparos u. -Aszfaltozó u.  sarok

93. Iparos u. - Sóskúti sarok

94. Iparos u. - Bem köz

95.-112. Törökbálinti út:

95. Tetőfedő u.

96. Tekercselő u. sarok

97. Takács u. sarok

98. Szövő u. sarok

99. Szigetelő u. sarok

100. Szedő u. sarok

101. Szerelő u. sarok

102. Szénégető u. sarok

103. Simító u. sarok

104. Bajcsy Zs. Út - Sóskúti út sarok

105. Iparos u. - Kádár u.

106. Iparos u. - Kárpitos u.

107. Szilfa u. 

108. Szilvafa u.

109. Folyondár u.

110. Tiszafa u.

111. Tölgyfa u.

112. (Alsóerdősor u.) Felsővölgyi út

113. Törpemandula (Tárnok) - Kőhalmi u.

114. Árvalányhaj (Tárnok) - Kőhalmi u.

115. Kövirózsa (Tárnok) - Kőhalmi u.

116. Bazsarózsa - Beléndek

117. Bazsarózsa - földút sarok

118. Bazsarózsa - Közig. határ

119. Begónia - Közig. Határ

120. Esztergályos - Közig. Határ

121. Bánylég u. - Tétényi út

Tehergépkocsival behajtani tilos:

Őszirózsa utca

Alispán utca (Diósdi út -Főnök utca között)

Gyula utca (Tárnoki út - Gábor utca között)

3,5 tonnánál nehezebb tgk-val behajtani tilos:

Hegesztő tca

Gépész utca (Sóskúti út és Aszfaltozó utca között)

Aszfaltozó utca (Gépész utca és Fűtő utca között)

3,5 tonnás súlykorlátozás:

Elvíra utca (Budai út és Eszter utca között)

Ella utca

Paula utca

Narancsfa utca (Bajcsy-Zsilinszky út és a Szilfa utca között)

Pelikán utca

5 tonnás súlykorlátozás:

Erzsébet utca (Etelka és Kornélia utca között)

1. függelék a 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelethez
7,5 tonna kivéve engedéllyel

1. A 7. Sz. főútvonal felöl a Szajkó u. ( jobb oldal) sarok

 2 - 6. Fehérvári út jobb oldala - Tárnok felöl Érd központ felé:

2. Turul u. sarok 

3. Sólyom u. sarok

4. Keselyű u. sarok

5. Karvaly u. sarok 

6. Héja u. sarok

7. Zámori út és Fehérvári út kereszteződése, Fehérvári útra, jobb oldal sarok

 8 - 14. Fehérvári út felől - Zámori út jobb oldala:

8. Kakukk utca

9. Fecske utca

10. Szalonka u. 

11. Szárcsa u. sarok

12. Túzok u. sarok

13. Vadkacsa u. sarok

14. Vadlúd u. sarok

15. Hattyú utca - Kolozsvári u. (közig.határ) 

16. Hattyú utca felöl a Vadlúd u. felé (Hattyú u. Vöcsök u. kereszteződésénél  jobb oldal

17. Tárnoki út csatlakozás az érdi Kolozsvári u-ba

18. Szőlőhegyi utca vége jobb oldal (Kolozsvári és Tárnoki kereszteződés)

19. Ercsi út - elkerülő sarok

20. Tolmács út - elkerülő sarok

21. Balatoni út jobbra lekanyarodó sáv, Csilla utca sarok

22. Nagytétényi (6-os út) - tétényi út sarok

 23 - 38. A Budafoki útról jobbra (Budai út felé):

23. Küküllő

24. Körös u.

25. Kerka u. sarok

26. Kapos u - Budafoki út

27. Ipoly u.

28. Budafoki út

29. Homoród u. sarok

30. Hernádi u. sarok

31. Hanság u. sarok

32. Garam u. sarok 

33. Galga u. sarok

34. Bodrog u. sarok 

35. Berezna u. sarok

36. Berettyó u. sarok

37. Béga u. sarok

38. Duna u. sarok

 37 - 62. 7.sz. főútvonal:

39. Ágnes u.

40. Aranyos u.

41. Szalajka u. - 7. sz. út mindkét oldalon

42. Sajó u.

43. Kis Duna u.

44. Sárd u. - 7. sz. főút mindkét oldalán

45. Sárvíz u.

46. Szalvia u.

47. Szarkaláb u.

48. Puszpáng u.

49. Szegfű u.

50. Porcsínrózsa u.

51. Diósdi út felé (Balatoni út kereszteződése) Diósdi út jobb oldal sarok

52. Kutyavári út sarok.

53. Pipacs utca

54. Fürdő u. sarok

55. Orgona utca

56. Kövirózsa u.

57. Ligetszépe u.

58. Orchidea u.

59. Nőszirom

60. Lótusz u.

61. Napvirág u.

62. Liliom u. - Határ út

63. Kodály utca 

64. Ligetszépe utcán Kodály utca felöl 

65. Ligetszépe utca - Koronafürt u. 

66. Tárnoki út - Ligetszépe u. sarok

67. Bojtorján utcára - Árvalányhaj u. sarok

68. Borostyán u. - Árvalányhaj u. 

69. Búzavirág u - Árvalányhaj u. sarok

70. Mályva u. - Muskátli u.

71. Margaréta u. - Muskátli u.

72. Mécsvirág u. - Muskátli u.

73. Nárcisz u. - Gyár u.

74. Porcsinrózsa u. - gyár u.

75. Turóc u. - Tétényi út sarok

76. Talabor u.( jobb oldal) sarok a Tétényi út felöl

77. Tétényi u. - Diófasor u.

78. Tétényi u. - Zala útnál

79. Tétényi u. - Dülő u.

80. Tétényi u. Zsitva utcánál Nagytétény felőli utca kereszteződése

81. Tétényi út - Lapály utcával szemközti út

82. Idamajor felől - Tetőfedő u.

83. Érd határ - Ötvös u.

84. Ötvös u. - Sóskút felőli földút 

85. Ötvös u. - Sóskút felőli földút - Festővel szemben

86. Sóskút felől Érd határa

87. Sóskút felől Érd határa - Betonozóval szemben (Faragó u. vége)

88. Sóskúti út - Érd határ

89. Zengő u. - Érd határ

90. (Autópálya lahajtó -) Iparos u. (felé) - Kovács u. előtt

91.  Iparos u. - Kéményseprő utca (benzinkútnál)

92.  Iparos u. -Aszfaltozó u.  sarok

93. Iparos u. - Sóskúti sarok

94. Iparos u. - Bem köz

95.-112. Törökbálinti út:

95. Tetőfedő u.

96. Tekercselő u. sarok

97. Takács u. sarok

98. Szövő u. sarok

99. Szigetelő u. sarok

100. Szedő u. sarok

101. Szerelő u. sarok

102. Szénégető u. sarok

103. Simító u. sarok

104. Bajcsy Zs. Út - Sóskúti út sarok

105. Iparos u. - Kádár u.

106. Iparos u. - Kárpitos u.

107. Szilfa u. 

108. Szilvafa u.

109. Folyondár u.

110. Tiszafa u.

111. Tölgyfa u.

112. (Alsóerdősor u.) Felsővölgyi út

113. Törpemandula (Tárnok) - Kőhalmi u.

114. Árvalányhaj (Tárnok) - Kőhalmi u.

115. Kövirózsa (Tárnok) - Kőhalmi u.

116. Bazsarózsa - Beléndek

117. Bazsarózsa - földút sarok

118. Bazsarózsa - Közig. határ

119. Begónia - Közig. Határ

120. Esztergályos - Közig. Határ

121. Bánylég u. - Tétényi út

Tehergépkocsival behajtani tilos:

Őszirózsa utca

Alispán utca (Diósdi út -Főnök utca között)

Gyula utca (Tárnoki út - Gábor utca között)

3,5 tonnánál nehezebb tgk-val behajtani tilos:

Hegesztő tca

Gépész utca (Sóskúti út és Aszfaltozó utca között)

Aszfaltozó utca (Gépész utca és Fűtő utca között)

3,5 tonnás súlykorlátozás:

Elvíra utca (Budai út és Eszter utca között)

Ella utca

Paula utca

Narancsfa utca (Bajcsy-Zsilinszky út és a Szilfa utca között)

Pelikán utca

5 tonnás súlykorlátozás:

Erzsébet utca (Etelka és Kornélia utca között)
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