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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
124/2020. (VI.11.) sz. határozata 

 
 

Közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése 
 
A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – a Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról 
szóló a 17/2020. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az 
alpolgármesterrel egyeztetve, támogató véleményeik figyelembevételével Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Komló Város Polgármesterétől 
� 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87. 

� 72/*584-001 (4001) 584-001 Fax: 584-005 
Szám:        11866-2/2020 
Ügyintéző: Gerst József          
  Tárgy:  Közút nem közlekedési célú igénybevételének 

engedélyezése  
                                                                      
                            
     

H A T Á R O Z A T  -   
 
 MARCO RACING TEAM Kft.  - képviseli: Markó Tibor Komló, Tavasz u. 3.- (továbbiakban: 
szervező) részére  

engedélyezem, 
 

hogy Zártpályás Teszt rendezvény céljára az alábbi közutakat használják: 
 

•  Komló-Zobákpuszta – Béta - Vasas összekötő út (0287/2,0355, 0366 hrsz.) 
 
A közút használatának időpontja:  

2020. június 13. (szombat) 1600 órától - 2100 óráig 

A közterület-használat módja:  

A szervező által a vonatkozó sportszakmai előírások szerinti teszt lebonyolítása 

 

E l r e n d e l e m  
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az önkormányzat kezelésében lévő Komló-Zobákpuszta – Béta - Vasas összekötő útnak a  teljes 
útlezárását, szervezővel egyeztetve az alábbi feltétellel: 

•  A megkülönböztetett gépjárművek valamint a Béta aknai vállalkozások biztonságos 
áthaladását a szervezők kötelesek biztosítani. 

• Szervezők az ideiglenes útlezárásról kötelesek az érintett vállalkozásokat, tulajdonosokat a 
helyszínen, 2020. június 11. napjáig kihelyezett táblák útján értesíteni.  

Az alábbi terelő utakat jelölöm ki a közúti forgalom részére: 

Vasas – Hird – Hosszúhetény – Zobákpuszta  

Jelen határozatommal megkeresem az önkormányzati utak kezelőjét, a Városgondnokságot 
(Komló, Kossuth L. u. 19.), hogy fentiek értelmében az ideiglenes forgalomkorlátozással járó 
feladatokat hajtsa végre.  
 
A megfelelő KRESZ-táblákat  

2020. június 13. (szombat) 1600 óráig helyezze ki és 2100 óra után az ideiglenesen 
kihelyezett KRESZ-táblákat szüntesse meg. 
 

A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg:  

1.  A rendezvény a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést a város egyéb pontjain nem 
akadályozhatja. 

2. Minden helyszínen a zöldfelületek, és a növényzet védelméről gondoskodni kell. 

3. Szervező köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról 2020. június 14. (vasárnap) 1200 óráig gondoskodni. 

4. Szervező köteles a jelen engedélyt a helyszínen tartani és a közterület- felügyelet vagy a 
rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 

5. A rendezvény után szervező köteles saját költségén a közterületet eredeti állapotba 
helyreállítani.  

 
6. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 

egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól, illetve nem az illetőségi 
területünkhöz tartozó útszakaszok (Vasasi út) nem közlekedési célú igénybevételének 
engedélyezése alól. 

7. Amennyiben szervező a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a 
közterület-használati engedélyt megvonom. 

 
 I N D O K O L Á S  

 
Engedélyes (szervező) megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011. (VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 3. § 
11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
A közterület használatáért a R. 11. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat nem kell 
fizetni. 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését 
és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 
Ákr.) 9. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §. valamint a Komló Város 
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Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról 
szóló 17/2020.(IV.27.) önkormányzati rendelete 2. §-ában meghatározott hatáskörömben, továbbá az 
Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva hoztam meg 
egyszerűsített formában. 
 
Komló, 2020. június 11. 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
 

 

 

 

 

 

A határozatról értesítést kapnak: 

1. MARCO RACING TEAM Kft. - képviseli: Markó Tibor Komló, Tavasz u. 3.- és általa a 
lakosság illetve az érintett vállalkozások, tulajdonosok   Hivatali kapu 

2. Városgondnokság        Hivatali kapu 
3. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Területi Igazgatósága  Hivatali kapu  
4. Volánbusz Zrt. Komlói Üzeme  Komló, Bem u. 14-18.    Hivatali kapu 
5. Komló Városi Rendőrkapitányság Közlekedési Osztálya    Hivatali kapu 
6. OMSZ Komlói Mentőállomása       Hivatali kapu 
7. Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészete      Hivatali kapu 
10.       Közterületi engedély-nyilvántartás: …./2020 
 


