
Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete 

a közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

I. fejezet 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden, Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, 

Pilisszentlászló Község közigazgatási területén található, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként és 

közútként nyilvántartott földrészletre és azok tartozékaira. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdésben foglalt területeket igénybe veszik. 

 

 

II. fejezet 

Közterületek, közutak és azok tartozékai bontása, létesítése, helyreállítása 

2. § 

 

(1) Az igénybe vevőnek az Önkormányzattól, mint a közterület, közút és azok tartozékai tulajdonosától 

a) a közterület, a közút, és azok tartozékai bontásához,  

b) a közterület, a közút területén, alatt, vagy felett építmény elhelyezéséhez, valamint  

c) a közterület, a közút, és azok tartozékai igénybevételét követő szakszerű helyreállítási munkák 

elvégzéséhez 

hozzájárulást (továbbiakban: közútkezelői hozzájárulás) kell kérnie. 

(2) Közműhálózat építési és rekonstrukciós munkavégzés céljából a lakossági leágazó vezeték létesítését – 

beleértve a közútkezelői hozzájárulást – a közmű üzemeltető is kérelmezheti. 

(3) A közterület, közút, és azok tartozékai (1) bekezdésben meghatározott célú igénybevételére a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994 (V.31.)  KHVM rendelet, 

valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. ( IV.21.) MT 

rendelet rendelkezései az irányadóak. 

(4) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmeket a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalba kell 

benyújtani. 

(5) A közterület, közút, és azok tartozékai felbontásáért, annak területén, az alatt vagy felett építmény 

elhelyezéséért fizetendő igénybevételi díj 200 Ft/m2/nap, de közútkezelői hozzájárulásonként minimum 

5000 Ft. 

 

 

III. fejezet 

Megbontott közterület, közút, és azok tartozékai helyreállítása 

3. § 

 

(1) A közterület, közút kezelője az előre tervezett, illetőleg meghibásodás miatt szükségessé vált közterület- 

és közút-bontások után a helyreállítás módját, minőségét, határidejét, a munkaterület környezetének 

biztonságosságát és a szükséges forgalmi rend módosítását meghatározza. 

(2) A közmű meghibásodást követő burkolatbontás utáni helyreállítást, a technológiailag indokolt legrövidebb 

időn, de legfeljebb 7 munkanapon belül el kell végezni.  

(3) A megbontott közterület, közút és azok tartozékai (így különösen a burkolat, a füves, virágos terület) 

helyreállításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia, kivéve a 30/1988. (IV.21.) MT rendeletben foglaltak 

esetét. 

(4) A helyreállítást a kérelmezőnek az alábbiak szerint kell elvégeznie: 

a) Útpálya (járművek által használt terület) esetén:  



aa)   Forgalmi sávban csak egy munkahézag - élvágás - lehet. A meglévő kopóréteget a kiemelt 

szegélyig, ennek hiányában az útpálya széléig fel kell szedni és a munkahézagig egységes 

kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok szélességétől. 

ab)  Amennyiben a munkaárok szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50 %-át, akkor a teljes forgalmi 

sávot új kopóréteggel kell ellátni.  

ac)  Az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve az út szélére 

merőleges munkahézagokkal kell elvégezni.  

ad)  Földutaknál teljes szélességű úthelyreállítás, gyaluzás, murvázás, kőszórás szükséges. 

ae)  Kockaköves út javítása esetén, ha van elválasztó sáv, akkor félpályás, ha nincs elválasztó sáv, 

akkor teljes úthelyreállítás szükséges. 

b) Járda, gyalogút (gyalogosok által használt terület) esetén: 

ba) A kopóréteget teljes szélességben fel kell szedni és új kopóréteget kell teríteni, függetlenül a 

munkaárok szélességétől.  

c) Fák és parki növényzet esetén: 

ca) A fás növényzetet védeni szükséges, fát kivágni külön engedély birtokában lehet.   

cb) Talajtakaró növényzet sérülése, illetve eltávolítása esetén az új telepítést háromszoros 

darabszámban kell elvégezni, a kezelői hozzájárulásban való pontosításokkal. 

(5) Közmű meghibásodás esetén felbontott közterület, közút helyreállításáért a közmű tulajdonosa a felelős. 

(6) A közműépítési javítási munkák befejezése után a munkálatokat végző köteles a területet írásos és 

fényképes dokumentációval átadni a közterület, közút kezelőjének. 

(7) A közterület, közút kezelője a közterületek, közutak helyreállításával kapcsolatos garanciális és 

szavatossági jogokat köteles érvényesíteni. 

(8) Téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell megkövetelni, a végleges 

helyreállítás határidejének meghatározása mellett.  

(9) Közterület, közút bontási és helyreállítási munkákat csak szakmailag felkészült szerv, vagy vállalkozó 

végezhet. 

(10) Az eltérő használatra hozzájárulással rendelkező a felbontott közterület, közút és környezetük rendjéért, 

biztonságáért az eltérő használatból eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik mindaddig, amíg a 

helyreállított közterületet, közutat a kezelő szerv át nem veszi. 

 

 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

4. § 

(1)  Ez a rendelet 2019. június 1-jén lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem 

bírált kérelmekre is alkalmazni kell. 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

Pilisszentlászló, 2019. április 23. 

 

 

Tóth Attila Zsolt     dr. Gerendás Gábor 

   polgármester       jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2019. április 25-én került kihirdetésre. 

 

 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

 


