
2020. 12. 17. de. 11:54aláírás

4/1. oldalhttp://pilisvorosvar.hu/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1400518421-2010.12.htm

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2010. (VI. 21.) számú rendelete
a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint a közterületek nem közlekedési célú

igénybevételének szabályairól
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
évi XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
mellékletének B) pontjában foglaltakra – a helyi közutak, közterületek, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének
részletes szabályairól az alábbiak szerint rendelkezik:
 

A rendelet hatálya
1. §

 
(1)    A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Pilisvörösvár Város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-

nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott helyi közutakra, valamint az azok részét képező
járdákra és gyalogutakra, így különösen a belterületi gyűjtő utakra, mellékutakra, lakó- és kiszolgáló utakra,
külterületi közutakra, gyalogutakra és járdákra;

 
(2)    A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a város közigazgatási területén lévő, közterületként nyilvántartott

önkormányzati tulajdonú területre, valamint a belterületi földrészek közhasználatra átadott részére.
 
(3)    A rendelet hatálya nem terjed ki a magasabb szintű jogszabállyal szabályozott közút- és egyéb területekre,

továbbá a Közterület használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2002. (III. 25.) sz.
rendeletben szabályozottakra.

 
2. §

 
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre (kivitelező, építtető, jogosult, a továbbiakban: kivitelező), aki/amely az 1. §-ban
meghatározott területeken a közlekedés feltételeit befolyásoló vagy a burkolat felbontásával járó munkavégzést
folytat.
 

3. §
 
(1)    A jelen rendelet hatálya alá tartozó munkálatok kizárólag érvényes közútkezelői hozzájárulás, illetve külön

jogszabályban meghatározott engedélyek birtokában végezhetők.
 
(2)    A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a tervezett munkakezdést megelőzően 15 nappal Pilisvörösvár

Polgármesteri Hivatal Építési és Műszaki Osztályán kell benyújtani.
 

Közutak bontása, helyreállítása
4. §

 
(1)    Téli – november 15-től március 15-ig terjedő – időszakban a közutak területén nyomvonalas bontással járó

közműépítési munka végzéséhez a közútkezelői hozzájárulás kiadása megtagadható, ha a burkolat
helyreállítása az időjárás miatt nem biztosítható. Amennyiben a téli időjárás miatt a burkolat helyreállítása
előre láthatóan nem biztosítható, úgy a közút burkolata csak rendkívül indokolt esetben, vagy a közmű,
távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás
miatt bontható meg.
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(2)    Újabb közterület megbontásához a közútkezelői hozzájárulás kiadása megtagadható:
a)      ha a kivitelező nem a megfelelő ütemben végzi munkáját, mindaddig, amíg a folyamatban lévő munkák

üteme az elvárható mértéket el nem éri;
b)      ha a kivitelező elmaradt a munkaterületek helyreállításával (betemetés, betonozás, aszfaltozás, füvesítés,

stb.), mindaddig, amíg a munkaterületeket helyre nem állítja;
c)      ha a kivitelező a közútkezelőtől felszólítást kapott valamely korábbi, vagy jelenleg folyamatban lévő

munkája helyreállítására, ismételt helyreállítására, javítására, a munkaterület biztosítására vagy egyéb
hiányosságának pótlására vonatkozóan, mindaddig, amíg a felszólításban előírtakat maradéktalanul nem
teljesíti;

d)      ha a kivitelező engedély nélkül veszi igénybe a közterületet, mindaddig, míg az engedély nélküli
közterület-használat fennáll.

 
(3)    5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített aszfaltburkolatú út, gyalogút, járda, parkoló, bontásához

közútkezelői hozzájárulás nem adható.
 

5. §
 
(1)    A helyi közutakon végzett bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal a közúti forgalommal érintett terület

lakóit a kivitelezőnek írásban értesíteni kell a bontás megkezdésének és a helyreállítás várható befejezésének
időpontjáról.

 
(2)    Bel- és külterületi gyűjtő utak, kiszolgáló utak bontása esetén a lakosság tájékoztatását a

forgalomkorlátozásokról, a kivitelezés várható időtartamáról a helyi médián keresztül a kivitelező köteles
biztosítani.

 
6. §

 
(1)    A kivitelező a közút végleges helyreállításáig a megbontott útterületet köteles karbantartani, a nem sérült

burkolókövet, szegélykövet köteles úgy elhelyezni, hogy a közlekedést ne zavarja. Amennyiben a bontási
anyag tárolása a közlekedés zavarása nélkül nem oldható meg, a kivitelező köteles azt azonnal elszállítani.

 
(2)    A helyreállításhoz fel nem használható, de újrahasznosítható bontott anyagokat fajtánként szakszerűen szét

kell válogatni és a burkolóanyagot, burkolókövet, szegélykövet, egyéb úttartozékot, a mart aszfaltot
elkülönítve, a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott helyen kell deponálni.

 
(3)    A közút nem közlekedési célú igénybe vételét a közműépítési, rekonstrukciós munkák végzése érdekében

szükséges legrövidebb időtartamra lehet csak fenntartani, a munkák befejezését követően a közutat
haladéktalanul véglegesen helyre kell állítani, és a forgalom számára mielőbb vissza kell adni.

 
(4)    A végleges helyreállítás akadálya esetén a közműépítési, rekonstrukciós munkák befejezését követően a

közutat a végleges helyreállításáig a forgalmi terhelésnek leginkább megfelelő módon, ideiglenes jelleggel
helyre kell állítani. Az ideiglenes helyreállításnak a biztonságos közlekedés érdekében szükséges
fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.

 
7. §

 
(1)    A közút végleges helyreállítását az eredetivel megegyező, vagy azzal egyenértékű pályaszerkezettel

(rétegrendben) az alábbiak szerint kell végezni:
 
(2)    A közút aszfalt burkolatú úttestén:

a)      Belterületi szilárd burkolatú helyi közút úttestén bármely forgalmi sávjában nyomvonal jellegű bontás
esetén csak egy munkahézag - élvágás - lehet. A meglévő kopóréteget a kiemelt szegélyig, ennek
hiányában az útpálya széléig fel kell szedni és munkaárok szélétől 0,5 m átlapolással egységes
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(burkolatszéllel párhuzamos) kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok szélességétől.
Amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50 %-át, akkor a teljes
forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni.

b)      Az aszfalt utak esetében az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve
az út szélére merőleges munkahézagokkal kell az igénybe vett forgalmi sáv, illetőleg félpálya teljes
szélességében elvégezni. Keresztirányú munkaároknál az árok szélétől a pályaszerkezeti kötőréteget 0,3-
0,3, a felső kopóréteget további 0,5-0,5 m-rel túlnyúló átlapolással kell helyreállítani.

c)      Térkő burkolat esetén az eredeti burkolatot kell visszaépíteni.
 
(3)  Járda, gyalogút területén:

a)     Hosszirányú bontás esetén, a járda, illetőleg gyalogút aszfalt burkolatát a munkaárok szélességétől
függetlenül teljes szélességben fel kell szedni, és kiselemes térkő burkolattal kell ellátni

b)     Térkő burkolat esetén az eredeti burkolatot kell visszaépíteni.
c)     Keresztirányú bontás esetén a helyreállítást a szegélyre, illetve a járda (gyalogút) szélére merőleges

munkahézagokkal teljes szélességben, a munkaárok szélétől 0,3-0,3 m hosszúságban túlnyúló átlapolással
kell elvégezni.

 
(4)    Tér, teresedés és egyéb burkolattal ellátott felület esetén a helyreállítandó felületet egyedileg kell

megállapítani.
 
(5)    Amennyiben kiemelt szegéllyel határolt út, illetve járda (gyalogút) esetén a helyreállítás a szegélyig történik,

a szegély átépítését a szükséges mértékig el kell végezni.
 

8. §
 
Indokolt esetben a közút kezelője elrendelheti gyeptégla vagy előnevelt gyepszőnyeg (rúdra göngyölített
gyepszőnyeg) telepítését.
 

9. §
 
A helyreállítás után a garanciális kötelezettség a kivitelezőt, az építtetőt vagy annak hiányában a jogosultat
terheli. Az épített közmű nyomvonalán a kötelező szavatosság a mindenkor hatályos jogszabályi előírások
leghosszabb időtartamáig áll fenn.

 
10. §

 
(1)     E rendeletben foglalt előírások betartását a külön jogszabályban, továbbá a közútkezelői hozzájárulásban

erre felhatalmazott szervek ellenőrzik.
 
(2)     A kivitelező köteles az ellenőrzést tűrni és engedélyét (vagy annak másolatát) a kivitelezés helyszínén

tartani, valamint azt kérésre bemutatni.
 
(3)     Az ellenőrzés kiterjedhet:

a)    a jogosultság vizsgálatára;
b)    a munkálatok végzéséhez előírt feltételek és technológiák betartására, beleértve az érintett közterületi

rész, illetve közvetlen környezete tisztántartására vonatkozó kötelezettséget is;
c)    a munkálatok végzésére vonatkozó jogszabályi előírások betartására
d)    a munkálatok befejezésekor az eredeti felszíni állapot helyreállításának kötelezettségére;
e)    légvezetékes rendszer földkábeles hálózatra átépítésénél a használaton kívülivé vált oszlopok,

szerelvények bontásának ellenőrzésére.
 
(4)     Az ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi intézkedések tehetők: felszólítás az előírások betartására,

átépítésre, bontásra, az eredeti állapot helyreállítására, illetve a jogosultság visszavonása.
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(5)     Amennyiben a kivitelező, vagy annak hiányában a létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) a felszólításban

megjelölt határidőre sem tesz eleget a 4. § (2)-(3), 5. § (5) bekezdésében vagy 8. § (1)-(5) bekezdésében,
illetve a 10. §-ban foglaltaknak, úgy az önkormányzat az átépítést vagy az elbontást és helyreállítást a
kivitelező, annak hiányában a létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) költségére elvégezteti.

 
Értelmező és hatálybaléptető rendelkezések

11. §
 

(1) Jelen rendelet alkalmazásában:
a)    Közterület: az Étv. 2. § 13. pontja szerinti "közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy

önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott
területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek),
a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése."

b)    Közúton folyó munkák: mindazok az út-, járda közműépítések, fenntartási, karbantartási és hibaelhárítási
munkák, felújítások, amelyek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területeken folynak és a
közlekedés feltételeit befolyásolják vagy a burkolat felbontásával járnak.

 
Záró rendelkezések

12. §
 

(1)     E rendelet a 2010. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően megindult
munkálatok esetében kell alkalmazni.

 
Pilisvörösvár, 2010. július 17.
  
 
                          Gromon István                                                  Hegyes Józsefné
                           polgármester                                                        mb. jegyző
 
 
Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 04.) rendeletének 45. §-a alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron,
2010. június 21. napján.
 
Pilisvörösvár, 2010. június 21.
 
                                                                                                    Hegyes Józsefné
                                                                                                         mb. jegyző


