
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

.../2018. (... ...) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak kezeléséről, valamint az 
útcsatlakozás-létesítések és a burkolatbontások szabályairól szóló  

41/2015. (VI. 29.) XI.ÖK rendelet módosításáról 
 
 

Korábbi rendelkezések: 
 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete az   
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében     
meghatározott eredeti jogalkotói   
hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló     
1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében        
meghatározott feladatkörében eljárva a    
következőket rendeli el:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) A munkakezdési hozzájárulás iránti     
kérelmet a 2. mellékletben foglalt     
nyomtatvány kitöltésével, az alábbi    
mellékletek csatolásával kell benyújtani:  
 

a) kiviteli terv, de legalább a       
munkálatokat részletesen bemutató   
műszaki dokumentáció (helyszínrajz,   
keresztszelvény, műszaki leírás), 
b) közútkezelői hozzájárulás (kezelői    
hozzájárulás-köteles tevékenységek  
esetében), 
c) amennyiben a munkavégzés közúti     
közlekedést érint, 6 hónapnál nem régebbi      
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással   
ellátott, az építés idejére szóló     
forgalomszabályozási terv, 

 1. § Az Önkormányzat tulajdonában     
álló helyi közutak kezeléséről, valamint az      
útcsatlakozás-létesítések és a   
burkolatbontások szabályairól szóló   
41/2015. (VI. 29.) XI.ÖK rendelet (a      
továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése      
helyébe a következő rendelkezés lép: 
  

„(3) A munkakezdési hozzájárulás    
iránti kérelmet az Önkormányzat    
honlapján elérhető formanyomtatvány   
kitöltésével, az alábbi mellékletek    
csatolásával kell benyújtani:  
a) kiviteli terv, de legalább a      
munkálatokat részletesen bemutató   
műszaki dokumentáció (helyszínrajz,   
keresztszelvény, műszaki leírás), 
b) közútkezelői hozzájárulás (kezelői    
hozzájárulás-köteles tevékenységek  
esetében), 
c) amennyiben a munkavégzés közúti     
közlekedést érint, 6 hónapnál nem     
régebbi forgalomtechnikai kezelői   
hozzájárulással ellátott, az építés    
idejére szóló forgalomszabályozási   



 

d) a tervező vagy a kivitelező nyilatkozata       
arról, hogy a kivitelezési tervet minden      
érintett közmű és közmű-jellegű hálózat     
üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás     
megfelel az egyeztetés eredményének, a     
jogszabályi és egyéb előírásoknak; vagy a      
munkával érintett közműcégeknek a    
kivitelezési tervre rávezetett, aláírt és     
pecséttel ellátott nyilatkozata arról, hogy     
a tervben foglaltakra vonatkozóan    
észrevételük nincs, 
e) részletes építési ütemterv 15     
munkanapot meghaladó kivitelezési   
munkák esetén, 
f) építési engedély vagy létesítési     
hozzájárulás köteles munkák esetén    
építési engedély vagy létesítési    
hozzájárulás, 
g) közösségi közlekedéssel érintett utak     
esetén az út üzemeltetőjének nyilatkozata, 
h) érintett zöldterületek és fasorok     
megóvására vonatkozó hozzájárulás,   
valamint a zöldterületek, fasorok    
kezelőjének hozzájárulása, 
i) az igénybevett, bontásra kijelölt felület      
helyszínrajzon történő ábrázolása,   
méretezéssel. 

terv, 
d) a tervező vagy a kivitelező      
nyilatkozata arról, hogy a kivitelezési     
tervet minden érintett közmű- és     
közműjellegű hálózat üzemeltetőjével   
egyeztette, 
e) részletes építési ütemterv 15     
munkanapot meghaladó kivitelezési   
munkák esetén, 
f) építési engedély vagy létesítési     
hozzájárulás köteles munkák esetén    
építési engedély vagy létesítési    
hozzájárulás, 
g) közösségi közlekedéssel érintett    
utak esetén az út üzemeltetőjének     
nyilatkozata, 
h) érintett zöldterületek és fasorok     
megóvására vonatkozó hozzájárulás,   
valamint a zöldterületek, fasorok    
kezelőjének hozzájárulása és 
i) az igénybevett, bontásra kijelölt     
felület helyszínrajzon történő   
ábrázolása, méretezéssel.” 

 

 
 
 
 
(3) Az útcsatlakozás létesítése kérelemre     
induló eljárás; a kérelmet a 3.      
mellékletben foglalt nyomtatvány   
kitöltésével, az abban szereplő    
munkarészek benyújtásával kell beadni. 
  
  
(4) Az útcsatlakozás kiépítéséhez tartozó     
munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet    
a 4. mellékletben foglalt nyomtatvány     
kitöltésével és benyújtásával lehet    
megkezdeni. 
  
  
  
  

 2. § (1) A Rendelet 26. § (3) és (4)          
bekezdése helyébe a következő    
rendelkezések lépnek: 
  

„(3) Az útcsatlakozás létesítése    
kérelemre induló eljárás; a kérelmet az      
Önkormányzat honlapján elérhető   
formanyomtatvány kitöltésével, az   
abban szereplő munkarészek   
benyújtásával kell beadni.  
  
(4) Az útcsatlakozás kiépítéséhez    
tartozó munkakezdési hozzájárulás   
iránti kérelmet az Önkormányzat    
honlapján elérhető formanyomtatvány   
kitöltésével, és benyújtásával lehet    
megkezdeni.” 

  
 
 



 

 
 
 
(6) A telek esetében a közterületi vagy       
magánúti telekhatáron, vagy közhasználat    
céljára átadott magánterületi határon    
lakóingatlanonként vagy 30,0 méterenként    
egy , legfeljebb 6,0 m szélességű     
gépkocsibehajtó alakítható ki. 

(2) A Rendelet 26. § (6) bekezdése       
helyébe a következő rendelkezés lép: 
  

„(6) A telek esetében a közterületi      
vagy magánúti telekhatáron, vagy    
közhasználat céljára átadott   
magánterületi határon  
lakóingatlanonként vagy 30,0   
méterenként – a (6a) bekezdésben     
foglalt kivétellel – legfeljebb összesen     
6,0 m szélességű gépkocsibehajtó    
alakítható ki.”  
 

(3) A Rendelet 26. §-a a következő (6a)        
bekezdéssel egészül ki: 

 
„(6a) 15 lakást meghaladó beépítés     
esetén a (6) bekezdésben foglaltnál     
szélesebb gépkocsibehajtó is   
kialakítható előzetes közútkezelői   
egyeztetés után. ” 

 

  3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését        
követő napon lép hatályba. 

 
(2) Hatályukat vesztik a Rendelet 2-4.      

mellékletei.  
 
 

 
 
 

dr. Hoffmann Tamás 
 polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 
 

  
  
 
 
 

 
 
  



 

 
Indokolás 

  
 az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak kezeléséről, valamint az 

útcsatlakozás-létesítések és a burkolatbontások szabályairól szóló 
rendelet módosításához 

  
  

Az 1. §-hoz 
  

A formanyomtatvány egyes előírásai gyakran változnak, így a rendeletet minden egyes           
változásnál módosítani kell. 
A d) pontban szereplő közműszolgáltatói pecsételés az elektronikus közműegyeztetéssel         
megszűnt. 

  
A 2. §-hoz 

  
A formanyomtatvány egyes előírásai gyakran változnak, így a rendeletet minden egyes           
változásnál módosítani kell. 
A több mint 15 lakást érintő beruházások esetében a behajtók méretezése a felmerülő igények              
miatt mind méreteikben, mind számukat tekintve külön vizsgálat lefolytatását és egyeztetést           
igényelnek. 

 
A 3. §-hoz 

 
A módosító rendelet hatálybalépéséről és a 2-4. mellékletek hatályon kívül helyezéséről           
rendelkezik. 

 
 
  
  



 

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az        
Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak kezeléséről, valamint az        
útcsatlakozás-létesítések és a burkolatbontások szabályairól szóló 41/2015. (VI. 29.) XI.          
ÖK rendelete / rendeletének módosítása várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi             
CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint             
összegezhetők: 
 

  
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

 Nem releváns 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

 Nem releváns 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

 Nem releváns 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

 Nem releváns 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

A közmű egyeztetési gyakorlatban bekövetkezett átalakítások       
miatt a közútkezelői engedélyek kiadáshoz szükséges      
beadandó munkarészek megváltoztak. 
A több mint 15 lakást érintő építési beruházások esetében         
a gépjárműbehajtók kialakítása során részletesebb     
műszaki dokumentáció szükséges, így külön előzetes      
egyeztetést kell tartani. 

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 

 Nem releváns 

7. Egyéb információ - 

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 


