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Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
15/2004. (XI.1.) Kt. sz. rendelete
az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak és a közutak részét képező járdák
burkolatbontási tilalmának,
valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról
(Egységes szerkezetbe foglalva 2017-ben)
Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 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. §
(1) Tát Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák
burkolatának felbontása november 15-től március 15-ig 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) Az ötéves burkolatbontási tilalom alatt nem álló utak és járdák esetében, a téli munkavégzési
szabályok betartásával, az 1. §. (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.
(4) A (3) bekezdés szerinti felmentés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal építésügyi
hatóságához kell benyújtani.
(5) A felmentés megadás vagy elutasítása tárgyában I. fokon a polgármester dönt. Az elsőfokú
döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása (másodfokú eljárás) a Képviselőtestület hatásköre.1
A felmentés iránti kérelem elutasítása esetén a R. 1. §-ának (1) bekezdése irányadó.
2.§
(1) Új út és járdaépítés, továbbá meglévő utak, járdák felújításának újjáépítésének
befejezését
követő ötödik év leteltéig, az 1. §. (1) bekezdésében meghatározott tilalmi időn kívül eső
időszakban sem lehet burkolatot bontani.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom alóli kivételekre az 1. §. (2) bekezdésében foglaltak az
irányadók.
(3) Az ötéves burkolatbontási tilalom alatt álló utak, járdák adott időben aktuális címjegyzéke jelen
rendelet mellékletét képezi.
3. §
Az ötéves burkolatbontási tilalom alatt nem álló utak, járdák esetében a helyreállítási kötelezettséget
az alábbiak szerint kell teljesíteni:
(1) Járda esetében:
a) a tengelyre merőleges bontás esetén az eredeti pályaszerkezetet a munkaárok szélességét 20-20
cm-t meghaladóan kell helyreállítani.
b) A tengellyel párhuzamos bontás esetén az eredeti pályaszerkezetet a járda teljes szélességében
kell helyreállítani a bontási szakaszon.
(2) Út esetében:
a) a tengelyre merőleges bontás esetén az (1) bekezdés a. pontjában előírtak szerint kell eljárni.
b) tengellyel párhuzamos bontás esetén a bontási szakaszon az eredeti pályaszerkezetet az út
szélétől annak tengelyéig kell helyreállítani.
4. §
(1) A helyreállításoknál a régi és az új aszfaltburkolat csatlakozásánál szakszerű szigetelést kell
végezni.
(2) Foltszerű bontásnál (pl. vízcsőtörés helyreállítása) az eredeti pályaszerkezetet a munkagödör
szélét 20 -20 cm-t meghaladóan kell helyreállítani.
(3) Téli időjárás esetén - amennyiben nincs lehetőség aszfaltozásra - az ideiglenes helyreállítást
betonnal, burkolatszintig kell elvégezni.
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6. §
(1)

Amennyiben az 5 éves burkolatbontási tilalom alatt álló út melletti telek nem rendelkezik
közműbekötéssel, és nincs olyan technológia, amellyel a burkolat megbontása nélkül
megvalósítható lenne az új közműcsatlakozás meg kell vizsgálni, hogy a szomszédos ingatlan
meglévő közműbekötése műszakilag alkalmas-e a bekötéssel nem rendelkező ingatlan egyidejű
közterületről történő, a jogszabályi előírások és követelményeknek megfelelő színvonalú
kiszolgálására.3
(2) Erre vonatkozóan az érintett közmű üzemeltetőjének nyilatkozatát a rákötni
félnek kell beszerezni.

szándékozó

(3) Amennyiben az illetékes közmű üzemeltető nyilatkozata szerint a meglévő bekötés alkalmas az
újabb ingatlan kiszolgálására is, a közműbekötéssel rendelkező ingatlan tulajdonosa köteles tűrni,
hogy a bekötés közterületen haladó szakaszára, (amely természetesen nem a bontási tilalom alatt
álló burkolat alatt helyezkedik el) a szomszédos ingatlan tulajdonosa rákössön.
(4) Ebben az esetben a meglévő bekötéssel rendelkező ingatlan tulajdonosa részére az újonnan
rákötött ingatlan tulajdonosa köteles legkésőbb a rákötés napj áig a bekötési díj ráeső hányadát
napi áron megtéríteni.
7. §4
Záró rendelkezés
8. §

E rendelet 2004. november l-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szenes Lajos
polgármester
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Dérné dr. Varga Katalin
jegyző
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