5/2004. (01.21.) Kgy. sz. rendelet1
a közutak nem közlekedési célú igénybevételéről és a közút melletti
közterületek felbontásáról és az igénybevételi díjáról
I.
Általános rendelkezések
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1988. évi I.
törvény 37. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.10.§ (3)
bekezdése alapján alkotta meg az alábbi rendeletet.
1.§2
(1) A rendelet területi hatálya Hódmezővásárhely város közigazgatási területén található
önkormányzati tulajdonban álló, az ingatlan-nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi szám
mutatójában közterületként és közútként (út, járda, zöldfelület, zöldterület) nyilvántartott
földterületekre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, és szervezetekre, (a továbbiakban:
igénybevevő) akik a közterületet - így különösen a helyi közút(ak)at a./ fel kívánják bontani,
b./ annak területén, az alatt vagy felett építményt, vagy létesítményt kívánnak elhelyezni, illetve a
közút területét nem közlekedési célra kívánják igénybe venni (a továbbiakban együtt: nem
közlekedési célú igénybevétel),
c./ a közterületet építési forgalom elvezetése érdekében az általánostól jóval nagyobb terheléssel
használják.
(3 ) Ha a közterület felbontása és a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a beruházó
és a kivitelező személye elválik egymástól, a rendelet vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen
kell alkalmazni az igénybevevőre.
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II.
A közút nem közlekedési célú igénybevételének és a közterület felbontásának előkészítése
2.§
(1) A közterületek felbontása és a közutak nem közlekedési célú igénybevételének koordinálása
érdekében a gazdálkodó szervezetek kötelesek minden év március 31. napjáig negyedéves
ütemezéssel a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáját írásban tájékoztatni
a rendelet hatálya alá tartozó közterületeket érintő út-, járda-, és közműhálózat fejlesztési, illetve
korszerűsítési terveikről. A bejelentéseknek az országos utak városon átvezető szakaszait érintő
bontási igényeket is tartalmaznia kell.
(2) Az éves közműépítési koordináció a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladata.
(3) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda az út- és közműépítési tervek birtokában minden év
április 15-ig egyeztető tárgyalást, a folyamatban lévő munkák összehangolása érdekében pedig
félévenként - a közterület-felügyelet bevonásával- koordinációs értekezletet tart.
A közút nem közlekedési célú igénybevételének és a közterület felbontásának feltételei
3.§3
(1) A közterületet és közutat nem közlekedési célból igénybe venni, így különösen felbontani
csak a közútkezelő hozzájárulásának birtokában és az abban előírtak szerint szabad, kivéve, ha az
élet- és vagyonvédelem érdekében azonnali bontás szükséges (továbbiakban: rendkívüli
igénybevétel). Ebben az esetben a rendkívüli igénybevételt az igénybevevő köteles az
igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg bejelenteni, és a hozzájárulást
utólag, a bontás okának felmerülésétől számított 1 munkanapon belül írásban megkérni.
(2) A közutak burkolatának felbontása előtt az igénybevevő köteles a szilárd burkolat
helyreállítások teljesítésének biztosítására a 2. számú melléklet díjai alapján számított összeget
mint óvadékot az Út-, járda fenntartási Alapba befizetni.
A közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek felbontását megelőzően a használó köteles a
nyomvonal hatásterületében található növényzetről zöldleltárt készíttetni, valamint a zöldleltár (a
helyreállítási, áttelepítési, pótlási, takarítási, elszállítási kötelezettségei) szerinti helyreállítás
teljesítésének biztosítására a Városi Főkertész által kijelölt szakvállalkozó által kimunkált
összeget, mint óvadékot a Zöldfelületi Alapba befizetni. Az óvadék megállapításakor az
utógondozási időn belüli gondozási munkákat is figyelembe kell venni.
A közútkezelői hozzájárulás csak az óvadék befizetésének igazolása után adható ki
(3) Amennyiben a használat jellegénél fogva nem jár helyreállítási kötelezettséggel, abban az
esetben óvadék nem fizetendő.
(4)-(8)4
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(9) Az igénybevevő - a használat megkezdése előtt, illetve annak befejezéséről - képfelvételt
készít, rögzítve a közút és a zöldfelület tényleges állapotát.
(10) A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közterület felbontása iránti kérelmet az 1.
sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell megkérni.
(11) Szükség esetén a kérelemhez mellékelni kell:
a./ a fakivágási engedélyt,
b./az 1,00 m2 felületre vetített helyreállítási, pótlási, takarítási költségkimutatást ezen túlmenően
a terület fenntartójának szakvéleményét,
(12) A közterület és közút rendkívüli igénybevétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,
b./ a közterületbontás céljának megjelölését,
c./az érintett közterület - burkolatok mennyiségét (m2), és minőségének (út, járda, burkolatfajta)
megjelölését,
d./ a munkálatok által érintett zöldfelület, zöldterület nagyságát és jellegét,
e./ az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját.
f./ a beruházó, a kivitelező szerv nevét és címét,
g./ a kivitelezésért felelős szervezet nevét és címét, vezetőjét
h./a közút és a közterület végleges helyreállítását végző szerv nevét és címét,
i./ az igénybevételt feltüntető vázrajzot,
j./az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) tervét,
(13) Fa- és cserjekitermelést végezhet:
a,az önkormányzat megbízottja,
b,érvényes fakivágási engedély alapján a kérelmező
(14) November 15. és március 16. közötti időszakban közterületet és közutat felbontani csak
üzemzavar elhárítása céljából és rendkívüli indokolt esetben lehet.
Az új burkolat elkészültétől számított 5 éven belül pedig burkolatot ismételten felbontani csak
rendkívüli esetben (pl.: üzemzavar elhárítása céljából) lehet.
(15) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért a rendelet 3. számú melléklete
alapján megállapított díjat kell fizetni. A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, annak
megállapítására, összegére vonatkozóan a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló
törvényben meghatározottak az irányadók. A befolyt díjak a közútkezelő költségvetésében az Út-,
járda - fenntartás tételbe kerülnek.
(16) Nem kell díjat fizetni,
a.) a kötelező közszolgáltatás körébe eső közművezetékek elhelyezése (ivóvíz- és szennyvíz)
b.) ingatlanra történő lakossági ivóvíz-, szennyvíz bekötő vezetékek létesítéséhez
c.)5 a közút területének rendkívüli, hibaelhárítás igénybevétele esetén, ha annak időtartama nem
haladja meg burkolatok esetén az 5 napot, zöldfelület esetén a 72 órát.
(17) Nem kell díjat és óvadékot fizetni,
a.) ha az igénybevételre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, intézményei,
illetve önkormányzati részesedésű gazdálkodó szervezetei által, illetve megrendelésükre végzet
tevékenység miatt kerül sor,
b.) a közutak burkolatainak felújításához, építéséhez kapcsolódó nem közlekedési célú
igénybevétel esetén műszakilag indokolt időtartamig,
c.) a lakosság által benyújtott kérelem esetén, ha az igénybevétel időtartama nem haladja meg a
72 órát..
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(18)6 A díjszámítás szempontjából legkisebb egység 1 m2. Töredék-négyzetméter egész
négyzetméternek számít.
A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételi díjának összege egy elszámolási időszakra,
illetőleg egyszámlázásra vonatkozóan 3.000, - Ft-nál kevesebb nem lehet.
A kezelői hozzájárulásban szereplő díj megfizetéséig a közterületet és a közutat érintő
munkavégzés, vagy egyéb nem közlekedési célú igénybevétel nem kezdhető meg. A befizetés
igazolását az ellenőrzéssel megbízott személy kérésére be kell mutatni.
(19)7 A rendelet mellékletét képező díjszabást, irányadó árakat a Közgyűlés minden évben
felülvizsgálja az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság kezdeményezésére.
4. §8
(1) Amennyiben az igénybevevő olyan mértékű közút és közterület felbontáshoz kér
hozzájárulást, amely munkát valamely ok miatt szakaszolni kell, a hozzájárulást szakaszolva kell
megadni.
(2) Indokolt esetben a hozzájárulásban két határidőt kell megállapítani:
a./ az ideiglenes helyreállítás határidejét,
b./ a végleges helyreállítás határidejét
(3) Amennyiben a hozzájárulásban foglalt határidő lejárt, a munkavégzés engedély nélkülinek
minősül, kivéve, ha a határidőt - még az annak lejárta előtt benyújtott kérelem alapján meghosszabbítják. A határidő maximum egy alkalommal hosszabbítható meg
(4) A közútkezelő forgalombiztonsági okokból előírhatja a közterület és közút területének
azonnali helyreállítását is.
(5) A közútkezelő műszakilag indokolt esetben a közművezeték építését csak átfúrással
(átsajtolással) engedélyezi.
(6) Az aszfaltbeton és az öntött aszfalt szerkezetű közterület burkolatok bontása során a
technológiai előírásokat be kell tartani. A bontott anyagot elhelyezni csak az erre engedéllyel
rendelkező telephelyen lehet.
(7) A közhasználatú zöldterületben (közterek, közparkok, stb.) új közművezeték nem helyezhető
el (kivéve, ha az a park működtetéséhez szükséges). A közhasználatú zöldterületen végzendő
korszerűsítés felújítás során meg kell oldani a meglévő közüzemi hálózat park területén kívülre
történő elhelyezését.
(8) Amennyiben a tervezett közmű-gerinc vezeték a műszaki szabványok betartása miatt
kizárólag a közhasználatú zöldterületen helyezhető el, a kérelem elbírálásához előzetesen a
Városüzemeltetési ügyekkel foglalkozó Bizottság véleményét be kell szerezni.
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A közút és közterület helyreállítása
5.§9
(1) A közút területének helyreállítását csak a hozzájárulásban meghatározott és arra
jogosultsággal rendelkező kivitelező végezheti, aki a földvisszatöltéstől a burkolatépítésig teljes
körű felelősséggel tartozik.
(2)10
(3) A téli hónapokban üzemzavar elhárítás érdekében végzett közút és közterület felbontása
esetén a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében minden esetben, talaj cserét kell
alkalmazni. Az így visszatöltött munkaárokra ideiglenes burkolatot, vagy "hideg" aszfaltot kell
elhelyezni.
(4) Amennyiben a rendkívüli igénybevétel miatt a közhasználatú zöldterületen és zöldfelületen a
használó saját erőből nem képes a területet az előírtaknak megfelelően helyreállítani, a (9)
bekezdésben rögzítettek szerint kell eljárnia. A helyreállítás ellenőrzése a 9. § körülírtak szerint
történik. Ha a használó az előírt határidőben nem tesz eleget helyreállítási kötelezettségének –
költségére, felelősségére – a Polgármesteri Hivatal által megbízott szervezet pótolja azt.
(5) A burkolat bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell végezni:
a./ A helyreállítást a felbontottal legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet
építésével kell végezni, az érvényben lévő műszaki előírások alapján. A közutak, gyalogjárdák,
kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak nyomvonalas helyreállítását rétegenként szélesedő
átlapolással kell elvégezni.
b./ Amennyiben valamely helyi közút (út, járda, gyalogút vagy kerékpárút) teljes körű átépítésre
kerül, de az alatta, illetve felette lévő közművek cseréjét a közműcégek nem vállalják fel és ebből
következően a közút igénybevétele, felbontása szükségessé válik, vagy a pályaszerkezetet is
érintő felújítás után 5 éven belül a közút nyomvonalas közműépítés miatt felbontásra kerül, vagy
az igénybevétel során megsérül, akkor a közutat a bontás, illetve sérülés helyén a burkolatépítés
során képzett technológiai hézag által határolt teljes szélességben és teljes pályaszerkezetben újra
kell építeni, a felbontott, illetve sérült burkolat szélétől mindkét irányban 3-3 méter hosszban.
c./ Ha 5 évnél régebbi burkolatú út, járda, gyalogút vagy kerékpárút kerül nyomvonalas
felbontásra, akkor a felbontott út, járda, gyalogút vagy kerékpárút kopórétegét az alábbiak szerint
kell újraépíteni, illetve szükség esetén a szegélyt meg kell emelni, vagy a meglévő kopóréteget le
kell marni az új kopóréteg építése előtt:
ca./ gyalogjárda, gyalogút, kerékpárút esetén a kopóréteget (vagy szükség esetén a
pályaszerkezetet) teljes szélességben újra kell építeni,
cb./ út esetén:
-gyűjtő út, lakó és kiszolgáló út esetén nyomvonalas helyreállítást kell elvégeztetni rétegenként
szélesedő átlapolással és teljes munkaszélességben és az eredeti állapotnak megfelelően, a
burkolat szélétől mindkét irányban 1-1 méter hosszban;
d./ 11
e./ A burkolatbontásokat úgy kell elvégeztetni, hogy a bontással nem érintett részek károsodást ne
szenvedjenek.
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- A burkolat bontását hengerelt vagy öntött aszfalt, továbbá beton burkolat esetén megfelelő
technológiával függőleges élekkel kell elvégezni.
- Makadám rendszerű burkolatoknál egyéb bontószerszámmal is el lehet végezni (bontókalapács,
csákány, stb.) a bontást, azonban minden esetben törekedni kell az egyenes vonalakkal határolt
szabályos idomok kijelölésére.
f./ 12
g./ A minősítés során az érvényben lévő műszaki szabványelőírásokat kell alkalmazni.
h./ Ideiglenes helyreállításra akkor kerülhet sor, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé
a technológiai előírásoknak megfelelő helyreállítást. Az ideiglenes helyreállítás folyamatos
fenntartásáról a kezelői hozzájárulás jogosultja (továbbiakban: az igénybevevő) köteles
gondoskodni.
Az ideiglenes helyreállítás során a helyreállítás teherbírásának meg kell egyeznie az út
teherbírásával.
i./ A közút burkolatának megbontása csak a tervben megjelölt mértékben történhet, szükségtelen
megbontással, illetve burkolatrongálással okozott kárért az igénybevevő és a kivitelező
egyetemleges felelősséggel tartozik, melyet az átadás időpontjáig ki kell javítani.
j./ Amennyiben a kivitelező nem a szabványoknak megfelelően végzi az útbontást és
helyreállítást, a közútkezelő a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra
kötelezhet, aminek többletköltsége az igénybevevőt terheli.
(6) Zöldterületen végzett bontások esetén a kivitelező köteles a visszatöltés során a felső 30 cm
mélységig talajcserét végezni, majd a területet végleges helyreállításra az erre szakképesítéssel
rendelkező cégnek átadni.
(7) Aki a közhasználatú zöldterület és zöldfelület állapotát a közterület felbontásával
összefüggésben megváltoztatja, köteles azt a tevékenység befejezését követő 30 napon belül, de
legkésőbb a következő növény-ültetési időszak végéig (tavasszal április 20-ig, ősszel november
10-ig) az eredeti állapotnak megfelelően - a szükséges mértékben - helyreállítani (kivéve
közterek, közparkok, gyep, cserje, egy-két nyári és évelőnövények).
(8) Ha a közhasználatú zöldterület és zöldfelület felbontása során a növényzet (vagy a
közhasználatú zöldterületen lévő kerti építmény, berendezés, felszerelés) megsemmisülése
várható, az igénybevevő köteles saját költségén:
a,a növényzet előzetes áttelepítéséről, illetve annak azonos értékű növényzettel történő pótlásáról
gondoskodni,
b,a kerti építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét, illetve azok áttelepítésének (le- és
felszerelés, elszállítás, tárolás) költségét megtéríteni.
(9) A növényzet pótlása során a kezelési hozzájárulásban foglaltakat kell betartani.
(10) A helyreállított burkolatot, zöldterületet átadás-átvételi eljárás keretében kell átadni a
tulajdonosnak, a zöldterület fenntartójának, illetve a közútkezelőnek. A helyreállítás ellenőrzése a
9.§ (3) bekezdésben körülírtak szerint történik. Ezen előírások vonatkoznak az egyéb használattal
kapcsolatban felmerülő helyreállítási kötelezettségekre is.
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6.§13
(1) A közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele esetén
fizetendő pótdíjat - a közút kezelőjének kérelmére - a közlekedési hatóság állapítja meg, és szabja
ki az igénybevevővel (jogosulttal) szemben. A közút kezelőjének a kérelmében meg kell jelölnie
a hozzájárulás nélküli, illetőleg a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően igénybe vett útterület
a) térmértékét, a szélességi és hosszúsági adatokat naponkénti bontásban,
b) igénybevételének időtartamát,
c) forgalma akadályozásának mértékét (az úttest és az egyéb terület arányának feltüntetésével)..
(2) Ha a közút ideiglenes, vagy végleges helyreállítása műszakilag nem megfelelő, továbbá, ha a
meghatározott határidőre előírt munkákat a kivitelező nem fejezi be, - az (1) bekezdésben
meghatározott pótdíj kiszabásán túlmenően a közlekedési hatóság - a közútkezelő kérelme
alapján - az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek
betartására, illetve a közút állapotának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges
intézkedések megtételére kötelezi.
(3) Amennyiben a közút ideiglenes vagy végleges helyreállítása során balesetveszélyes helyzet
alakul ki a közúton, a közútkezelő a balesetveszélyt köteles megszüntetni, az elvégzett munka
költségét a közút kezelője az igénybevevőre ráterheli.
(4) 14
A beruházóra vonatkozó előírások
7.§15
(1) A beruházó köteles:
a./ A kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal a közterület és a közút igénybevételével kapcsolatos
kezelői hozzájárulást megkérni.
b./ Új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése esetén
felhívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) figyelmét, hogy a
megadott határidőn belül végeztessék el a közműbekötéseket és gondoskodjanak a szükséges
védőcsövek elhelyezéséről, valamint megépítéséről.
c./ A jelentősebb építési munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságok, az érintett
közművek kezelői és kivitelezők bevonásával egyeztető tárgyalást kötelesek tartani az egyes
részmunkák határidőre történő elvégzése és szakszerű végrehajtása érdekében.
d./-h./16
(2)17
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(3)18 A munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételig a nem megfelelő munkavégzésből
adódó károkért, balesetekért a felelősség a beruházót terheli.
(4)19 A közműépítés során, ha a közút igénybevétele teljes útlezárással jár, terelőutat kell igénybe
venni. Ha a forgalom megkívánja, a terelőút megerősítéséről gondoskodni kell. Az építés
befejezése után a terelőút, illetve az építkezést kiszolgáló utak helyreállítását az 1. § (2)
bekezdésben meghatározottak a közútkezelő előírásai alapján kötelesek elvégezni.
(5)20 A beruházó a vezetékek bemérését - a közműtérképekre történő átvezetés érdekében digitális formában köteles az illetékes térképészeti szervnek (Pécsi Geodéziai és Térképészeti
Kft.) benyújtani. A bemérést csak arra jogosult személy végezheti.
(6)21 Olyan munkáknál, amelyeken egyidejűleg több kivitelező dolgozik, a közút kezelője
előírhatja a beruházónak valamennyi tevékenységre vonatkozó, összevont építési ütemterv
készíttetését.
A kivitelezőre vonatkozó előírások
8. §.22
(1) A kivitelező a közterület és közút felbontását csak a közútkezelő hozzájárulása után kezdheti
meg, és a munkákat az abban foglaltak szerint végezheti el.
(2) A kivitelező köteles:
a.) a közút bontása esetén a végleges helyreállítási gondoskodni a forgalom szabályozásáról,
balesetveszély megelőzéséről,
b./ 23
c./ a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán tartani,
d./ a munka során a területen található geodéziai jelek védelméről gondoskodni,
e./ a közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek felbontása esetén az ott található növényzet
védelméről gondoskodni.
f./ a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan elszállítani az
engedélyezett hulladéklerakó telephelyre,
g./-j./24
(3) A munka átadás-átvételét követő 3 éven belül bekövetkező károkért, balesetekért a kivitelező
a felelős, kivéve, ha bizonyítható, hogy a balesetet kiváltó ok nincs a kivitelezéssel
összefüggésben.
(4)25 A munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos
közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és azonnal
szintbe feltölteni. A nem megfelelő helyreállításból adódó károkért, balesetekért a felelősség a
kivitelezőt terheli.
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(5)26 A munka befejezése után gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend
visszaállításáról.
(6)27 A műszaki átadás-átvételi eljárás során - melyre meg kell hívni a közútkezelőt, a Városi
Főkertészt - a földmű és a pályaszerkezet minősítési vizsgálatáról szóló méréseket
(jegyzőkönyvet) bemutatni.
(7)28 A munka átadás-átvételét követően a szakszerűtlen kivitelezésből adódó károkért
balesetekért a kivitelező a felelős, kivéve, ha bizonyítható, hogy a balesetet kiváltó ok nincs a
kivitelezéssel összefüggésben.
III.
A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közterület felbontás utáni helyreállítás
ellenőrzése
9.§29
(1) A kezelői hozzájárulást a helyszínen kell tartani, és az ellenőrzést végző szerv kérésére fel
kell mutatni.
(2) Ellenőrzésre jogosultak:
1. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda kijelölt dolgozója
2. A Közterület-felügyelő
(3) A közút burkolatának a kezelői hozzájárulásban foglaltak szerinti helyreállítása utáni
helyszíni átadást követő 30 napon belül kerül az óvadék visszafizetésre. A helyszíni átadáskor a
földmű és a pályaszerkezet minőségi vizsgálatról szóló mérések jegyzőkönyvét be kell mutatni.
Ha az igénybevevő a közút helyreállítását, a kezelői hozzájárulásban meghatározott időpontig
nem végezte el, az óvadék nem kerül visszafizetésre, és a közút kezelője a felmerült helyreállítási
költségeket az óvadékból fedezi.
(4)30 A közhasználatú zöldterület és zöldfelület helyreállítására megállapított óvadék
visszatelepítést követő 90 nap elteltével, visszafizetésre kerül, amennyiben a zöldfelület eredeti
állapotával legalább egyenértékűen került helyreállításra. Ha az igénybevevő a használatot
követően nem, vagy nem megfelelően állítja helyre, úgy a zöldleltár értéke nem kerül
visszafizetésre, és a terület fenntartója a felmerült helyreállítási költségeket az óvadékból fedezi.
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Szabálysértési rendelkezések
10.§31
IV.
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a 2004. március hó 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) 32
1. számú melléklet
KÉRELEM
helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt
és a közút melletti közterület felbontásához
1./Az igénybevétel helye: .............................................................................................................
célja: ...........................................................................................................
2./Annak a személyek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel
történik (a hozzájárulás jogosultja): ..........................................................................................
.........................................................................................................................................................
A kivitelező neve, címe , telefon- és faxszáma: .........................................................................
.........................................................................................................................................................
Építésvezető neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................
..........................................................................................................................................................
3./Az elfoglalni kívánt közút területe :
úttestkerékpárút járda
a./ burkolata: ..........................................................................................................................
b./ hosszúsága: .........................................................................................................................
c./ szélessége: ...........................................................................................................................
d./ nagysága: ....................................... m2 ...................................... m2............................. m2
kapubejáróparkolóútárok
a./ burkolata: ...........................................................................................................................
b./ hosszúsága: .........................................................................................................................
c./ szélessége: ...........................................................................................................................
d./ nagysága: ......................................... m2 .................................... m2 ............................ m2
útpadkazöldfelületegyéb terület
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a./ burkolata: ...........................................................................................................................
b./ hosszúsága: .........................................................................................................................
c./ szélessége: ...........................................................................................................................
d./ nagysága: ......................................... m2 .................................... m2 ............................ m2
4./Az igénybevétel
a./ kezdetének tervezett időpontja: ...........................................................................................
b./ befejezésének tervezett időpontja: .......................................................................................
5./A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy
a./ neve: ...................................................................................................................................
b./ születési helye, ideje: ...........................................................................................................
c./ anyja neve: ..........................................................................................................................
d./ lakcíme: ..............................................................................................................................
e./ telefonszáma: ......................................................................................................................
6./Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény
(létesítmény)
a./ tulajdonosának neve: ...........................................................................................................
címe: .............................................................................................................................................
telefon- és faxszáma: ..................................................................................................................
b./ üzemeltetőjének neve: .........................................................................................................
címe: ............................................................................................................................................
telefon- és faxszáma: .................................................................................................................
Hódmezővásárhely, .....................................................
......................................................
(cégszerű) aláírás
Melléklet:
ú engedélyezett terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 2 példányban,
úa közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 2 példányban,
úaz igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) terve 2
példányban
úa helyreállításra vonatkozó megrendelő másolata
úa bemérésre vonatkozó megrendelő másolata
2. számú melléklet33
Néhány főbb útépítési tétel piaci nettó ára 2011. évben
Ft

megnevezés
mértékegysé
g
33

2011. március
01-től

Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy. Sz. rendelet, a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet, a 13/2011.(02.15.)
önkormányzati rendelet

Földmunkák, előkészítés (irányadó árak, földtípustól
függően jelentős eltérések is lehetnek)
Tükör földkiemelése és elszállítása
Tükörkészítés, hengerlés
Aszfalt burkolat marása (1 rétegben - kb. 4 cm)
Burkolatok bontása (aszfalt, beton) és elszállítása
Aszfalt kopóréteg készítése (AC 8, AC 11) előzetes
bitumenemulziós szórással
Aszfalt kötőréteg készítése (AC 11, AC 16, AC 22)
előzetes bitumenemulziós szórással
Aszfalt alapréteg készítése (AC 16, AC 22, AC 36)
előzetes bitumenemulziós szórással
AC 4 aszfaltburkolatok készítése (járdaburkoláshoz)
Ckt betonalap készítése
C6 vagy C8-as betonalap készítése
Földfeltöltés tömörítéssel
NZ vagy FZKA zúzottkő alap építése
Homokos kavics (fagyvédő réteg) készítése
Térburkoló kő készítése (homokágyban)
Betonjárda építése C20-16/KK betonból
füvesítés

m3

2.100,-

2.520,-

m3
m2

540,-

650,-

2.860,-

3.430,-

m2
m3

660,-

790,-

5.720,-

6.800,-

m3

57.200,-

68.000,-

m3

52.800,-

63.400,-

m3

51.700,-

62.000,-

m3
m3

63.800,-

76.500,-

15.400,-

18.450,-

m3
m3

22.000,-

26.400,-

3.850,-

4.600,-

m3
m3

12.000,-

14.400,-

7.000,-

8.400,-

m2
m3

7.500,-

9.000,-

24.200,-

29.040,-

200,-

250,-

15.000,-

18.000,-

m2
db

faültetés

3. számú melléklet34
DÍJTÉTEL
Közutak, járdák, közút melletti közterületek felbontása, rendeltetéstől eltérő igénybevétele
esetén fizetendő díjak
Közutak
kategóriái

34

Igénybevétel jellege
Építési
Építési
Állványozás Sport,
Közműépítés forgalom
munkakulturális
i
vagy elvezetése terület
rendezfenntartási
vény
munkavégzés

Módosította a 13/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet

Vásár,
reklámtevékenység,
egyéb
rendezvény

100,50,Ft/m2/nap Ft/m2/nap

180,Belterületigyűjtő
út Ft/m2/nap
Kerékpárutak
Gyalogutak,
Járdák
2011. március 01200,től
Ft/m2/nap

160,Ft/m2/nap

50.-Ft
160,Ft/m2/nap /m2/nap

180,Ft/m2/nap

180,80,-t/m2/nap
Ft/m2/nap

150,Belterületi lakó
és kiszolgáló út
Ft/m2/nap

130,Ft/m2/nap

130,Ft/m2/nap

2011. március 01180,től
Ft/m2/nap

180,Ft/m2/nap

180,Ft/m2/nap

80,Belterületi közút
melletti közterület Ft/m2/nap

---

---

50, Ft/m2/nap

90, Ft/m2/nap

---

---

---

---

100, t/m2/nap

100, t/m2/nap

---

50, Ft/m2/nap

75, Ft/m2/nap

130,Ft/m2/nap

120,Ft/m2/nap

2011. március 01100,től
Ft/m2/nap
Helyi
közút

egyéb

120,Ft/m2/nap

2011. március 01150,től
Ft/m2/nap

Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák
Egyéb szempontok
Városközpont, belváros
Közút teljes szélességben történő lezárása esetén
- Gyűjtőút
- Lakó és kiszolgáló út
- Kerékpár- és gyalogutak, járdák

4. számú melléklet35
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Szorzószám
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