
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2020. (... ...) 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: 

  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. § (5) bekezdése      
helyébe a  következő rendelkezés lép: 

(5) Közérdekből a Gazdasági Bizottság     
mentességet adhat a 4. §-ban     
meghatározott burkolatbontási tilalom   
alól. Közérdeknek minősül különösen: 
a) európai uniós, állami, önkormányzati     
támogatásból megvalósuló, 
b) jogszabályon alapuló közszolgáltatást    
ellátó, közhatalmat gyakorló szervezet    
alaptevékenységét lényegesen  
befolyásoló, vagy 
c) önkormányzati érdeket érintő 
beruházás határidőre történő befejezése. 

 

 „(5) A Gazdasági Bizottság mentességet     
adhat a 4. §-ban meghatározott     
burkolatbontási tilalom alól 
a) közérdekből 
aa) európai uniós, állami, önkormányzati     
támogatásból megvalósuló, 
ab) jogszabályon alapuló   
közszolgáltatást ellátó, közhatalmat   
gyakorló szervezet alaptevékenységét   
lényegesen befolyásoló vagy 
ac) önkormányzati érdeket érintő 
beruházás határidőre történő befejezése,    
és  
 



 

 
b) egyéni érdekből amennyiben a téli      
munkavégzés feltételei biztosítottak és    
az időjárási viszonyok azt lehetővé     
teszik.” 

  2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe         
a következő rendelkezés lép:  

(1) A munkakezdési hozzájárulás    
jogosultja a kivitelezési munkák tényleges     
megkezdésének időpontját a Közútkezelő    
felé írásban köteles bejelenteni, amelyhez     
a munkálatok megkezdése előtt a     
munkaterületről és annak környezetéről    
fényképfelvételt kell készíteni és azt     
kérésre a Közútkezelő részére átadni. 

 „(1) A munkakezdési hozzájárulás    
jogosultja a kivitelezési munkák    
tényleges megkezdésének időpontját a    
Közútkezelő felé írásban köteles    
bejelenteni, amelyhez a munkálatok    
megkezdése előtt a munkaterületről és     
annak környezetéről fényképfelvételt   
kell készíteni és azt kérésre a      
Közútkezelő részére átadni, továbbá az     
érintett lakosságot előre köteles    
írásban tájékoztatni legalább 72    
órával a munka megkezdése előtt.”  

  3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a        
melléklet lép. 

  4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő        
napon lép hatályba. 

 
 
 

dr. László Imre 
 polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 

 

  



 

Melléklet a .../2020. (… …) XI.ÖK rendelethez 

„1. melléklet a 41/2015. (VI. 29.) XI.ÖK rendelethez 

  

 A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén - a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - fizetendő díjak  

 Közutak esetében  100 Ft/m2/nap, 

de minimum 2000 Ft 

 Közutak esetében - határidő hosszabbítás  200 Ft/m2/nap, 

de minimum 2000 Ft 

 Járdák esetében  50 Ft/m2/nap, 

de minimum 2 000 Ft 

 Járdák esetében - határidő hosszabbítás  100 Ft/m2/nap, 

de minimum 2 000 Ft 

 Zöldfelület esetében  100 Ft/m2/nap, 

de minimum 2 000 Ft 

 Zöldfelület esetében - határidő hosszabbítás  200 Ft/m2/nap, 

de minimum 2 000 Ft 

 

 Figyelembe vehető egyéb szempont  Szorzószám 

 Közút teljes lezárása  5 

 

  



 

Indokolás 

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 rendelet módosításáról szóló  

.../2020. (... …) önkormányzati rendeletéhez 

Az 1. §-hoz  

A módosítás célja a lakossági közmű bekötések támogatása, tekintettel arra, hogy sok esetben             
a szolgáltatók a lakossági igények ellátása során jelentős mértékben megkésnek. Adott           
esetben az időjárás és a technológia figyelembevételével a munka biztonságosan, megfelelő           
minőségben elvégezhető. 

A 2. §-hoz  

A módosítás célja, hogy az érintett lakosság tájékoztatási kötelezettsége nagyobb hangsúlyt           
kapjon. 

A 3. §-hoz  

A módosítás célja, hogy a zöldfelületet érintő helyreállítási munkálatok időben történjenek           
meg. 

A 4. §-hoz  

A paragrafus a módosító rendelet hatálybalépéséről 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 módosításának 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 
  
  

A tájékoztatási kötelezettség előírásával az érintett lakosság       
többlet információhoz juthat, adott esetben a kivitelezéssel       
kapcsolatos észrevételeit könnyebben továbbíthatja. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  

A zöldfelületi munkavégzését számított díj többletbevételt      
jelent Önkormányzatunk számára. 

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 

Nem releváns. 



 

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

Nem releváns. 

7. Egyéb információ 
  
  
  
  

- 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 


