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az önkormányzat tulajdonában álló közutak és
a közutak részét képező járdák
BURKOLATBONTÁSI TILALMÁNAK, VALAMINT
A FELBONTOTT BURKOLATOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK
SZABÁLYOZÁSÁRÓL
=============================================================
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az 1988. évi I. tv. 34. §. (1) bekezdésében
meghatározott kötelezettsége alapján, a tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező
járdák rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságuk fenntartására az alábbi
rendeletet alkotja.

1.§
A rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmiklós Város közigazgatási területén útfelbontást végző
természetes és jogi személyekre.

2.§.
(1)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét
képező járdák burkolatának felbontása november 15-étõl március 15-éig terjedő időszak
alatt tilos.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti tilalom alól kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, melyeket
a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. tv. 38. §-a szabályoz.

3.§
(1)

Új út és járdaépítés, továbbá meglévő utak, járdák felújításának újjáépítésének befejezését
követő harmadik év leteltéig, az 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tilalmi időn kívül
eső időszakban sem lehet a burkolatot felbontani.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti tilalom alóli kivételekre az 2.§ (2) bekezdésében foglaltak
irányadóak.

(3)

A három éves burkolatbontási tilalom alatt álló utak, járdák adott időben aktuális
címjegyzéke a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási és Beruházási Irodáján
megtekinthető, illetve egyeztethető. A Polgármesteri Hivatal az érintett utcák lakóit
szórólapokkal, a Kisváros c. újságban és a város honlapján a szolgáltatókat pedig írásban
értesíti az adott évi útépítési program elfogadását követő 60 napon belül.
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(4)

A három éves burkolatbontási tilalom alatt nem álló utak és járdák esetében, a téli
munkavégzési szabályok betartásának előírásával, az 2. § (1) bekezdésében foglalt tilalom
alól – kérelemre – szigorú kivételként felmentés adható jelentős közérdeket képviselő
halasztást nem tűrő közművezetékek – távközlési vezetékek kivételével – valamint út- és
járda építésének szükségessége esetén.

(5)

A (4) bekezdés szerinti felmentés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási és Beruházási Irodájához kell benyújtani. A felmentés megadása vagy
elutasítása tárgyában a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Gazdasági Bizottság
dönt. A felmentés iránti kérelem elutasítása esetén a R. 2. §-ának (1) bekezdése irányadó.

4.§
(1)

Az három éves burkolatbontási tilalom hatálya alá tartozó utak és járdák felbontása esetén
a helyreállítási kötelezettséget az alábbiak szerint kell teljesíteni:
Az eredeti állapotba helyre kell állítani. Az út, járda anyagával azonos minőségben,
megfelelő tömörítéssel az útkezelő előírásai szerint, öt éves garanciális kötelezettséggel.

(2)

Az (1) bekezdés szerint meghatározott módon történő helyreállítási kötelezettség akkor is
fennáll, a burkolatbontásra rendkívüli eset fennállása miatt került sor. A rendkívüli
eseteket a R. 2. §-ának (2) bekezdése szabályozza.

5.§
(1)

A három éves burkolatbontási tilalom alatt nem álló utak, járdák esetében a helyreállítási
kötelezettséget a 4. §-ban foglaltak szerint kell teljesíteni.

6.§
(1)

A rendelet 4 §-ában előírtak be nem tartása szabálysértésnek minősül, a szabálysértés
elkövetőjével szemben 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki. A kiszabott
pénzbírság nem mentesíti a szabálysértés elkövetőjét a rendelet előírásainak megfelelő
helyreállítási kötelezettség alól.

(2)

Jelen rendelet 2006. január 1-én lép hatályba.

Szigetszentmiklós, 2005. december 20.
Vargáné dr. Pető Terézia
jegyző

Fodor Antalné dr.
polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testület ezen rendeletét 2005. december 20-i ülésén alkotta, 2005. december 21én kihirdetésre került.
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jegyző

