
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
20/2008.(IX.10.) rendelete 

a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete (a továbbiakban: 
Képviselı-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdése, illetve a közúti közlekedésrıl szóló 1988. 
évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt) által biztosított jogkörében 
eljárva, a gazdasági és közlekedési miniszter 5/2004. (I. 28.) a helyi 
közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló GKM rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) alapján a helyi közutak, azok mőtárgyai és 
tartozékai (a továbbiakban együtt: közutak) kezelésére vonatkozóan az 
alábbi rendeletet (a továbbiakban: Közútkezelıi Szabályzat) alkotja: 
 

1. § 
 
(1)  A helyi közutak kezelésének szakmai szabályait az e rendelet 

mellékleteként kiadott Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 
tartalmazza. 

 
(2)  A Szabályzat rendelkezései a helyi közutak, azok mőtárgyai és 

tartozékai (a továbbiakban együtt: közutak) kezelésére terjednek 
ki. 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Szécsény, 2008. szeptember 9. 
 
 
 
 

Bartusné 
dr. Sebestyén Erzsébet 

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızını  
dr. Fábián Erzsébet 

polgármester 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2008. szeptember 10. 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 
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Szécsény  Város  Önkormányzata 
3170 Szécsény, Rákóczi út 84 sz. 

 
 
 

KÖZÚTKEZELİI SZABÁLYZAT 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

 CÍMLAP ÉS TARTALOMJEGYZÉK 
 Címlap.........................................................................................................................  1. oldal 
 Tartalomjegyzék..........................................................................................................  2. oldal 
 1. FEJEZET:  
 A szabályzat célja, hatálya, feladatrendszere ..............................................................  5. oldal 
 2. FEJEZET: 
 A helyi közutak útkategóriába és közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolása ......  20. oldal 
 3. FEJEZET:  
 A helyi közutak igazgatási jellegő feladatai ..............................................................  25. oldal 
 4. FEJEZET: 
 Az út, a híd és egyéb mőtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése.................  29. oldal 
 5. FEJEZET: 
 Az út, a híd és egyéb mőtárgyak, valamint az úttartozékok fenntartása....................  44. oldal 
 6. FEJEZET: 
 Az úttartozékok fenntartása.......................................................................................  49. oldal 
 7. FEJEZET: 
 Helyi közutak fejlesztési és hatósági feladatai ..........................................................  50. oldal 
 
 MELLÉKLETEK  

 • 1. sz. Az országos közút forgalmi rendjét szabályzó,  
    kihelyezett KRESZ-táblák felsorolása.................................................................... (3 lap) 
 • 2. sz. A helyi közút forgalmi rendjét szabályzó,  
    kihelyezett KRESZ-táblák felsorolása.................................................................... (7 lap) 
 • 3. sz. Helyi közutak és hidak adatai 2005. év ......................................................... (3 lap) 
 • 4. sz. Hídnyilvántartás ............................................................................................ (3 lap) 
 • 5. sz. Útügyi iratminták......................................................................................... (68 lap) 
        □ Útügyi hatósági feladatok 
            5.1 sz. Járda, gyalogút építési engedélye ........................................................ (4 lap) 
            5.2 sz. Kötelezés útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére ..................... (1 lap) 
 
        □ Útügyi igazgatási feladatok 
            5.3 sz. Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez  
                       szükséges hozzájárulás iránt ................................................................ (1 lap) 
            5.4 sz. Közútkezelıi hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal 
                       jellegő létesítmény (közmő) elhelyezéséhez  
                       (térszint alatti, a közúttal párhuzamos nyomvonal esetén) .................. (4 lap) 
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            5.5 sz. Közútkezelıi hozzájárulás a közút területén belüli  
                       nyomvonal jellegő létesítmény (közmő) elhelyezéséhez  
                       (útfelbontással járó közútkeresztezés esetén) ...................................... (4 lap) 
            5.6 sz. Közútkezelıi hozzájárulás a közút területén belüli 
                       nyomvonal jellegő létesítmény (közmő) elhelyezéséhez  
                       (útfelbontással nem járó térszint alatti közútkeresztezés esetén) ......... (3 lap) 
            5.7 sz. Közútkezelıi hozzájárulás a közút területén belüli 
                       nyomvonal jellegő létesítmény (közmő) elhelyezéséhez  
                       (térszint feletti, közúttal párhuzamos nyomvonal esetén) .................... (3 lap) 
            5.8 sz. Közútkezelıi hozzájárulás a közút területén belüli  
                       nyomvonal jellegő létesítmény (közmő) elhelyezéséhez  
                       (térszint feletti közút keresztezés esetén)............................................. (3 lap) 
            5.9 sz. Közútkezelıi hozzájárulás a közút területének  
                       nem közlekedési célú igénybevételéhez a közút forgalmának 
                       korlátozása nélkül ................................................................................ (2 lap) 
            5.10 sz. Közútkezelıi hozzájárulás a közút területének  
                         elfoglalásához a közút forgalmának korlátozásával járó  
                         vásár, sport-, kulturális rendezvény esetén ........................................ (2 lap) 
            5.11 sz. Munkakezdési hozzájárulás a közút területén építési 
                         tevékenység végzéséhez ................................................................... (2 lap) 
            5.12 sz. Közútkezelıi hozzájárulás belterületen a közút területe melletti 
                         nyomvonal jellegő építmény (közmő) elhelyezése esetén ................. (2 lap) 
            5.13 sz. Közútkezelıi hozzájárulás belterületen a közút melletti ipari, 
                         kereskedelmi, vendéglátó- ipari, továbbá egyéb szolgáltatási  
                         célú építmény építése, bıvítése, rendeltetésének  
                         megváltoztatása esetén....................................................................... (3 lap) 
            5.14 sz. Közútkezelıi hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez ..................... (3 lap) 
            5.15 sz. Közútkezelıi hozzájárulás kapubehajtó létesítéséhez ....................... (2 lap) 
            5.16 sz. Közútkezelıi hozzájárulás telephelyre utaló, illetve  
                         reklámtábla elhelyezéséhez................................................................ (2 lap) 
            5.17 sz. Közútkezelıi hozzájárulás a közút területén kívüli területekrıl 
                         származó víz bevezetéséhez, a közút vízelvezetı létesítményébe ..... (3 lap) 
            5.18 sz. Közútkezelıi hozzájárulás külterületen a közút tengelyétıl 
                         számított 50-100 méteren belül építmény elhelyezéséhez ................. (3 lap) 
            5.19 sz. Közútkezelıi hozzájárulás külterületen a közút tengelyétıl  
                         számított 50-100 méteren belül kı, kavics, agyag, homok  
                         és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez .................................... (2 lap) 
            5.20 sz. Közútkezelıi hozzájárulás külterületen a közút területének  
                         határától számított 10 méter távolságon belül fa ültetéséhez 
                         vagy kivágásához .............................................................................. (2 lap) 
            5.21 sz. Egységes útvonalengedély a meghatározott össztömeget, tengely- 
                         terhelést, és méretet meghaladó jármővek közúti közlekedéséhez .... (1 lap) 
 
        □ Útüzemeltetési feladatok  
            5.22 sz. Csomóponti forgalomszámláló lap .................................................... (1 lap) 
            5.23 sz. Útellenıri felszólítás közútkezelıi hozzájárulás nélküli  
                         (hozzájárulástól eltérı) tevékenység megszüntetésére....................... (1 lap) 
            5.24 sz. Útellenıri felszólítás közútkezelıi hozzájárulás nélkül  
                         (hozzájárulástól eltérıen) elhelyezett reklámtábla eltávolítására....... (2 lap) 
            5.25 sz. Útellenıri felszólítás sárfelhordás megszüntetésére .......................... (1 lap) 
            5.26 sz. Útellenıri felszólítás közútkezelıi hozzájárulás nélkül kialakított  
                         útcsatlakozás, kapubehajtó megszüntetésére, illetve közútkezelıi 
                         hozzájárulás beszerzésére .................................................................. (2 lap) 
            5.27 sz. Útellenıri felszólítás közúti jelzıtábla pótlására, fenntartási  
                         munkáinak elvégzésére ...................................................................... (1 lap) 
            5.28 sz. Útellenıri felszólítás közútkezelıi hozzájárulás nélküli, vagy  
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                         a hozzájárulástól eltérı egyéb tevékenység megszüntetésére ............ (2 lap) 
 
 
            5.29 sz. Hatósági intézkedéskérés közútkezelıi felszólítás alapján ................ (1 lap) 
 
        □ Úthálózat fejlesztés  
            5.30 sz. Útépítési együttmőködés megállapodás............................................. (2 lap) 
  • 6. sz. Összefoglaló feladatrendszer ......................................................................... (1 lap) 
 • 7. sz. 2004. 04. 29-én kelt U-43 nyilvántartási számú szolgáltatási 
             szerzıdés másolat a közútkezelıi szakfeladatok elvégzésérıl....................... (2 lap) 
 • 8. sz. Munkavégzéshez szükséges képesítési feltételek ......................................... (1 lap) 
 
 

 Hatályos: 2008. szeptember 10.     Rendeletszám:20/2008.(IX.10.)
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1. Szécsény Város helyi közútjai 
kezelésének szabályzata 

 
 
1.1 
A szabályzat célja 
 
Szécsény Város Önkormányzata, mint a helyi közutak tulajdonosa, és kezelıje, 
e szabályzatban határozza meg a helyi közút kezelıi feladatokat, valamint a 
feladatokra vonatkozó szakmai szabályokat és eljárásokat. 
A szakmai szabályoknak megfelelıen végzett közútkezelés a közlekedés 
biztonsága mellett a közutak állagának megóvását, fejlesztését továbbá a 
használhatóságát is szolgálja. 
 
 
1.2 
A szabályzat hatálya 
 
1.21 
A szabályzat hatálya kiterjed a tulajdonos Önkormányzatra, mint közútkezelıre, 
továbbá a kezelési részfeladatokkal megbízott szervezetre. A kezelıi 
részfeladatokkal megbízott szervezet, (Nógrád Megyei Önkormányzatok 
Közútkezelı és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság 3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36. továbbiakban: "Útkezelı Szervezet") és az Önkormányzat között 
megkötött szolgáltatói szerzıdést az e szabályzathoz csatolt 7 sz. melléklet 
tartalmazza. 
A Társaságot Szécsény Város Önkormányzata a megyei kistérségek 
önkormányzataival együtt alapította tisztán önkormányzati alapítású non-profit 
közhasznú társaságként. Az idıközben hatályba lépett 2004. évi CVII. törvény 
sajátosságaihoz igazodva a szervezeti és mőködési szabályzatot a taggyőlés 
/társulási tanács/ az alapvetı célok és szakfeladati tevékenység változtatása 
nélkül aktualizálta. 
 
 
1.22 
A helyi közutak kezelıinek egyéb - a közutak nem közlekedési célú 
igénybevételével, illetve a közutakat érintı tevékenységek végzésével, a 
létesítmények elhelyezésével, a közúti forgalmi rend szabályozásával, a 
meghatározott közúti jármővek közlekedésével kapcsolatos, valamint a 
vagyonkezelési - feladataira külön jogszabályok rendelkezései az irányadók. A 
Szabályzat - a kijelölt gyalogos-átkelıhelyek közvilágítását kivéve - nem 
terjed ki a helyi közutak területén levı közvilágítási berendezésekre. 
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1.23 
Az e szabályzat alkalmazásában szereplı fogalmak meghatározása: 
 
1) Út: a gyalogosok és a jármővek közlekedésére szolgáló közterület, illetve 
magánterület (közút, magánút). Az egyes útfajtáknak és az út részeinek a 
meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) 
foglaltak az irányadók. 
 
2) Az út mőtárgya: a híd, a felüljáró, az áteresz, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, 
az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezetı 
létesítmény. A két méternél nagyobb nyílású áthidaló mőtárgy: híd, a két 
méteres és két méternél kisebb nyílású áthidaló mőtárgy: áteresz. 
 
3) Az út tartozéka: a várakozóhely, a vezetıoszlop, a korlát, az útfenntartási és 
közlekedésbiztonsági célokat szolgáló mőszaki és egyéb létesítmény, berendezés 
(segélykérı telefon, pihenıhely), töltés, az út kezelıje által létesített hóvédı 
erdısáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetéső erdı), valamint a közút 
határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, − az összefüggı üzemi 
gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével.  
 
4) Közúthálózat: az országos és a helyi közutak összefüggı rendszere. 
 
5) Az út határa: az útnak − a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsőt, az út 
víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezetı létesítményt is magában 
foglaló − külsı széle.  
 
6) Az út területe: az út határai közötti terület. 
 
7) Útcsatlakozás: a jármőveknek, a közút melletti ingatlanról, a közútra való 
ráhajtását szolgáló felületek a közúthoz kiépített vagy kiépítetlen, továbbá az 
utak keresztezései, csatlakozása. Jármőforgalmat szolgáló felület. 
 
8) Kerékpárút: jelzıtáblával kerékpárútként megjelölt helyi közút. 
 
9) Helyi közút: a települési önkormányzat tulajdonában levı közút. 
 
10) Üzemeltetés: a közúti forgalom biztonságos és kultúrált lebonyolítását, a 
közutak biztonságos használatát elısegítı rendszeres, illetve eseti közútkezelıi 
beavatkozások összessége. 
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11) Fenntartás: a forgalmi igénybevételbıl és az idıjárási, valamint egyéb 
természeti hatásokból származó természetes leromlás ellensúlyozásához 
szükséges tevékenységek ellátása, amely alkalmas a meglévı közutak állagának 
megóvására. 
 
12) Ellenırzés és vizsgálat: a közutak szakszerő felügyelete a közútkezelési   
szolgáltatási osztálynak megfelelıen meghatározott gyakorisággal. 
 
13) Közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolás: a közútkezelés szolgáltatási 
osztályának megállapítása, a helyi közút kategóriáját, településszerkezeti 
rendeltetését (szerepét, funkcióját), úthálózati helyzetét, kiépítettségét, 
használatának (forgalmának) mértékét és annak idıszakos (szezonális) 
változásait figyelembe véve. 
 
14) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott, kül- 
és belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények 
közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró). 
 
15) Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- 
és síkosság- mentesítése, illetıleg pormentesítése. 
 
16) Nyílt árok: a terület csapadékvíz elvezetésére kiépített burkolt vagy 
burkolatlan folyóka, vápa, árok, amelybe beletartozik az ingatlantulajdonos által 
használt, zárt szelvényő kapubehajtó alatti átvezetés, támfal, lépcsı és térdfal is. 
 
17) Üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, a talajjal egybeépített vagy a 
talajhoz rögzített tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy 
ideiglenes jelleggel) nyitva tartó nagy- és kiskereskedelmi értékesítıhely. 
 
 
1.3 
SZÉCSÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNÁL A HATÁSKÖR-, ÉS FELADAT-
ELHATÁROLÁS, A KÉPVISELİ-TESTÜLET, A POLGÁRMESTER, A 
JEGYZİ ÉS AZ ÚTKEZELİ SZERVEZET KÖZÖTT 

• Az Önkormányzat, az 1.31 fejezetben részletezett Képviselı-testületi 
feladatkörben, az 1.32 fejezetben részletezett polgármesteri feladatkörben 
és az 1.33 fejezetben részletezett jegyzıi hatáskörben, a folyamatos 
tevékenységet igénylı mőszaki szakfeladatok tekintetében, az e 
szabályzat 1.34; 1.35 és 1.36 fejezetben foglalt munkarészek elvégzésével 
az Útkezelı Szervezetét bízza meg. 
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• A hármas tagoltságú sajátos önkormányzati közútkezelésben az Útkezelı 
Szervezet az operatív feladatokat végzi, illetve az operatív intézkedéseket 
hajtja végre. 

• Az Önkormányzat szervezetei (az SZMSZ szerint) Útkezelı Szervezete 
részére utasítást adhatnak, ellenırizhetik annak tevékenységét és 
beszámoltathatják a szakfeladati munkarészek elvégzésérıl. 

 
 
1.31 
Képviselı-testületi feladatok 
/Félkövér: magasabb szintő jogszabályi háttér/ 
 
I. Útügyi igazgatási jellegő feladatok 

• Gondoskodik a közúti közlekedéssel összefüggı önkormányzati feladatok 
ellátásáról. 
1988. évi I. tv. 8. § /1/, 9. § /2/ 

• A helyi közutak – beleértve a járdákat (kerékpárutakat) is – tulajdonosi 
jogosítványait gyakorolja. 
1988. évi I. tv. 32. § /1/ 

• Helyi közutak országos közúttá, vagy magánúttá nyilvánítását  
kezdeményezheti. 
1988. évi I. tv. 32. § /2/ 

• A törzsvagyonának részét képezı közutak és mőtárgyaik mőködtetése 
céljából non-profit gazdálkodó szervezetet alapított és mőködtet. Az 
Útkezelı Szervezetet rendszeresen beszámoltatja. 
1988. évi I. tv. 9/B. § /2/, /4/ b/; 2004. évi CVII. tv. 2. § 

• Közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, 
illetıleg kijelölt várakozóhelyen díj és pótdíj szedését rendelheti el. 
1988. évi I. tv. 15. § /2/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/, 19/1994. (V. 31.) 
KHVM r. 8. § /1/ 

• A településrendezési tervek figyelembevételével osztályba sorolja a helyi 
közutakat. 
19/1994. (V. 31.) KHVM r. 3. § /6/ 

• Kialakítja – az Útkezelı Szervezet bevonásával - a közút forgalmi rendjét, 
ha jogszabály másként nem rendelkezik. Ennek keretében az utak 
forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, 
fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása – egyes meghatározott 
kiegészítésekkel és kivételekkel – a feladata. 
1988. évi I. tv. 34. § /2/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/;  
20/1984. (XII. 21.) KM r. 2. § /1/ 
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• A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet 
jelentısebb változása esetén, de legalább ötévenként – felülvizsgáltatja az 
Útkezelı Szervezettel, és ha szükséges, módosítja. 
1988. évi I. tv. 34. § /2/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a 

• Az Útkezelı Szervezet bevonásával az országos közutat keresztezı, 
illetıleg ahhoz csatlakozó helyi közúton, az útkeresztezıdés szabályozása 
miatt szükséges közúti jelzéseket a keresztezett út kezelıje által 
meghatározott feltételeknek megfelelıen elhelyezi. 
20/1984. (XII. 21.) KM r. 2. § /2/ 

• Az útkezelıi kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog 
általános szabályai szerint megtéríti. 
1988. évi I. tv. 35. § 

 
II. Útüzemeltetési feladatok 

• Az általa kezelt közutak tekintetében az Útkezelı Szervezet bevonásával 
gondoskodik arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, 
közvetlen környezete esztétikus és kultúrált legyen. 
1988. évi I. tv. 34. § /1/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/ 

• Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út 
síkossága elleni védekezésrıl. 
1988. évi I. tv. 34. § /5/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/ 

• Gondoskodik a közutak közvilágításáról.  
Ötv. 9. § /4/ 

• A közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerő használatát 
lényegesen nem akadályozó módon közúti jelzést, mozgatható 
hóvédmővet, illetıleg – kártalanítás ellenében – azon, az alatt vagy felett 
mőtárgyat helyezhet el, vagy tarthat fenn. 
1988. évi I. tv. 43. § /1/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/ 

• Útkezelı Szervezetével útellenıri szolgálatot mőködtet, és megállapítja az 
útellenıri szolgálat mőködésének feltételeit. 
1988. évi I. tv. 45. § /1/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/ 

• Az Útkezelı Szervezet bevonásával a közlekedési hatóság eseti 
rendelkezése alapján a jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú 
berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítását – a kötelezett költségére és 
veszélyére – elvégezheti, vagy elvégeztetheti. 
1988. évi I. tv. 12. § /4/ 
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• Az Útkezelı Szervezet bevonásával a közlekedés biztonsága érdekében a 
közút melletti ingatlan tulajdonosát terhelı, halasztást nem tőrı 
munkákat, a tulajdonos egyidejő értesítése mellett, annak költségére 
elvégezheti, vagy elvégeztetheti. Az ingatlan kapubehajtói és az az alatti 
vízelvezetı árkok kialakítása, építése, karbantartása, az ingatlan 
tulajdonosát terhelı kötelezettség. 
30/1988.  (IV. 30.) MT r. 36. § 

• Jogosult a kezelésében lévı közúton álló, illetve tárolt jármővek 
elszállítására a KRESZ-ben meghatározott feltételek fennállása esetén. 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § /3/ 

 
III. Útfenntartási feladatok 

• Az Útkezelı Szervezete útján, gondoskodik a helyi közutak  
fenntartásáról. 
Ötv. 8. § /1/, /4/, 1988. évi I. tv. 8. § /1/, 9. § /2/ 

• Gondoskodik a gyalogos-átkelıhelyek megvilágításáról, a gyalogos-
átkelıhelyhez vezetı szilárd burkolatú járda, gyalogút és gyalogos-
felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, 
egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítésérıl és fenntartásáról, 
valamint a gyalogosok részére szolgáló vasúti gyalogos-átkelıhely 
létesítésérıl. Viseli a létesítési, elhelyezési, építési, áthelyezési, 
fenntartási és üzemeltetési költségeket, ha a jogszabály másként nem 
rendelkezik. 
20/1984. (XII. 21.) KM r. 2. § /5/, /10/ 

• Fedezi a tehergépjármővek helyszíni tengelyterhelés-ellenırzésének 
költségét, amennyiben az ellenırzést megrendeli. 
4/1999. (II. 12.) KHVM rend. 6. § /2/ 

 
IV. Közútfejlesztési feladatok 

• A közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint a helyi önkormányzat, 
az alapvetıen lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd 
burkolattal való ellátására) együttmőködhetnek. 
1988. évi I. tv. 31. § /1/ 

• Ha a közlekedési hatóság az út megszüntetését engedélyezte, azt el kell 
bontania. 
1988. évi I. tv. 29. § /4/, 1991. XX. tv. 92. § /10/ a/ 

• A helyi közúthálózat fejlesztésére vonatkozó tervet az Útkezelı  
Szervezete bevonásával a közlekedési hatósággal egyezteti. 
30/1988. (IV. 30.) MT r. 5. § /3/ 
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• A helyi közúthálózat fejlesztésére az Útkezelı Szervezetével javaslatot 
készíttet és a közút fejlesztési tervét a település szerkezeti terv részeként 
jóváhagyja. 
30/1988. (IV. 30.) MT r. 5. § /5/ 

• A helyi építési szabályzatban, illetıleg a szabályozási tervben a területre 
elıírt kiszolgáló utakat és a közmőveket az újonnan beépítésre szánt, 
illetve a rehabilitációra kijelölt területeken legkésıbb az általuk kiszolgált 
építmények használatbavételéig megvalósítja. 
1997. évi LXXVIII. tv. 28. § /1/ 

• A Magyar Köztársaság éves költségvetési törvényében nevesített 
(útpénztár, régiós alapok, … stb.) források megszerzéséhez pályázat útján, 
központi források megszerzését tervezheti, az Útkezelı Szervezete 
bevonásával. 
Éves költségvetési törvény 

 
V. Hatósági feladatok 

• Ha az útépítési együttmőködésben az érdekeltek több mint kétharmada 
részt vesz – az abban részt nem vevı, de a közút használatában érdekelt 
természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságot a résztvevık által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig – a 
rendeletében meghatározott módon – útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
fizetésére kötelezheti. 
1988. évi I. tv. 31. § /2/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/ 
/E feladatkörében a Képviselı-testület nem, mint közútkezelı, hanem 
mint a helyi közhatalom gyakorlója, önkormányzati hatósági hatáskörben 
jár el, az Ötv. 11. §-ában foglaltakat is figyelembe véve./ 

 
 
1.32 
Polgármesteri feladatok 

• Ha az elemi csapás, vagy rendkívüli hóakadály elhárítása egységes, 
központi irányítást nem igényel, a védekezés és mentés irányítása – az 
érdekeltek bevonásával – a Polgármester feladata. 
1988. évi I. tv. 16. § /2/ 

• Az elızı 1.31 fejezetben részletezett Képviselı-testületi feladatokat a 
Képviselı-testület a Polgármesterre átruházhatja. Az operatív feladatokat 
a Polgármester koordinálja az Útkezelı Szervezet Vezetıjével vagy a 
területileg illetékes körzeti útfelügyelıvel. 
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1.33 
Jegyzıi feladatok 
I. Útügyi igazgatási jellegő feladatok 

• A hozzájárulása nélkül vagy attól eltérı módon a közút területén 
elhelyezett reklámcélú tárgyat vagy berendezést eltávolíttathatja. 
1988. évi I. tv. 12. § /5/ 

• A közutat, annak mőszaki, minıségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a 
forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket az Útkezelı Szervezettel el kell 
készíttetnie, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére 
fordított költségeket nyilván kell tartania. 
1988. évi I. tv. 34. § /3/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b/ 

• A közút felbontásához annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy 
más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területnek egyéb nem 
közlekedési célú elfoglalásához hozzájárul. 
1988. évi I. tv. 36. § /1/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b/ 

• Kérelmezi a közlekedési hatósági eljárást, ha a közutat nem közlekedési 
célból a hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban elıírt feltételektıl 
eltérıen vették igénybe. 
1988. évi I. tv. 37. § /2/ 

• Útcsatlakozás és ingatlanra vezetı kapubehajtó létesítéséhez hozzájárul. A 
hozzájárulás kérdésében 30 napon belül köteles nyilatkozni. E határidı – 
indokolt esetben – egy ízben további 30 nappal meghosszabbítható. 
1988. évi I. tv. 39. § /1/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b/, 19/1994. (V. 31.) 
KHVM r. 7/A. § /2/ 

• A közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja az elızı bekezdésben 
megjelölt építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelıjét) annak 
felújítására, korszerősítésére vagy megszüntetésére, ennek 
eredménytelensége esetén közlekedési hatósági eljárást kezdeményezhet. 
1988. évi I. tv. 41 § /2/ 

• Hozzájárul a közút mőtárgyának minısülı burkolt árokba, csatornába, 
vagy más vízelvezetı létesítménybe, a közút területén kívüli területekrıl 
(udvarokból) származó vizek bevezetéséhez. 
1988. évi I. tv. 42. § /3/ 

• Hozzájárul külterületen a helyi közút tengelyétıl számított ötven méteren 
belül építmény elhelyezéséhez, kı, kavics, agyag, homok és egyéb 
ásványi nyersanyag kitermeléséhez, illetıleg a közút területének határától 
számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez, vagy kivágásához. 
1988. évi I. tv. 42/A. § /1/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b/ 
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• Azt, aki a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát a közút, annak 
mőtárgya, tartozéka beszennyezésével, a közúti jelzés, vagy egyéb tárgy 
elhelyezésével, eltávolításával, megváltoztatásával, vagy más hasonló 
módon sérti, vagy veszélyezteti, az eredeti állapot helyreállítására, a 
veszély megszüntetésére, és az azt elıidézı magatartástól való 
tartózkodásra felszólítja; ennek eredménytelensége esetén közlekedési 
hatósági eljárást kezdeményez. 
30/1988. (IV. 30.) MT r. 2/A. § 

• A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez való hozzájárulást 
megtagadja az e bekezdésben meghatározott esetekben. 
19/1994. (V. 31.) KHVM r. 6. § /3/ 

• A közút igénybevételéért fizetendı díj összegét megállapítja. 
19/1994. (V. 31.) KHVM r. 6. § /4/ 

• A közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérı 
igénybevétele esetén fizetendı pótdíj megállapítását kéri a közlekedési 
hatóságtól. A kérelemhez csatolni kell az e §-ban felsoroltakat. 
19/1994. (V. 31.) KHVM r. 6. § /7/-/8/ 

• A hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról szóló nyilatkozatában 
köteles a kérelmezıt tájékoztatni arról, hogy a döntés felülvizsgálatát a 
közlekedési hatóságtól kérheti. A hozzájárulás megtagadását köteles 
írásban megindokolni. 
19/1994. (V. 31.) KHVM. r. 7/A. § /3/ 

• Hozzájárul a megengedett össztömeget, illetıleg a megengedett 
legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, továbbá a 
lánctalpas jármő közlekedéséhez, illetve a jogszabályban megjelölt 
esetekben hozzájárulását megtagadhatja. 
30/1988. (IV. 30.) MT r. 8. § /1/, 4/1999. (II. 12.) KHVM r. 3. § /1/, 4. § 
/1/ 

 
II. Útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, az Útkezelı Szervezet jelentési  
kötelezettségét figyelembe véve: 

• A közlekedés résztvevıit a közlekedés biztonságát és zavartalanságát 
jelentısen befolyásoló körülményekrıl tájékoztatja. 
1988. évi I. tv. 3. § /2/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b/ 

• A közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) jogosult 
a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom 
biztonsága miatt. 
1988. évi I. tv. 14. § /1/ a/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b/ 
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• A közút megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, és a közút 
forgalmának biztonságát veszélyeztetı helyzetet elhárítani. A kijavításig 
és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalomban részt vevıket a 
veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást 
elrendelni, illetıleg a közutat lezárni. 
1988. évi I. tv. 34. § /4/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b 

• Figyelemmel kíséri a közút állapotát, tisztaságát, nem közlekedési célú 
igénybevételét. Ellenırzi a közúti jelzések láthatóságát, épségét és 
mőködését. Ellenırzi a közút mellett végzett – a közút forgalmát érintı – 
tevékenységet. Beszerzi és továbbítja a közúttal és a forgalommal 
kapcsolatos információkat. 
1988. évi I. tv. 45. § /2/ a/, b/, c/, d/, e/ 

 
III. Útfenntartási feladatok 

• A Képviselı-testület megbízásából végzett elıkészítıi, szervezıi,  
 végrehajtói, ellenırzési feladatok. 

 
IV. Közútfejlesztési feladatok 

• A Képviselı-testület megbízásából végzett szervezıi, végrehajtói,  
 ellenırzési feladatok. 

 
V. Hatósági feladatok 

• Engedélyezi a helyi közutak részét képezı járdák és gyalogutak építését, 
korszerősítését és megszüntetését (elbontását), amennyiben a járda építése 
a közút építésével nem függ össze. 
1988. évi I. tv. 29. § /5/, /8/ 

• Az engedély nélküli járda- vagy gyalogút építés, illetve az engedély 
nélküli használatbavétel esetén az építtetıt határozattal bírság 
megfizetésére kötelezi. 
1988. évi I. tv. 29/A. § /1/ 

• Kijelöli a veszélyes árut szállító közúti jármő útvonalát, az egy helység 
közigazgatási határán belül – helyben – végzett szállítás esetén. 
122/1989. (XII. 5.) MT r. 2. § /2/ a/, 30/1988. (IV. 30.) MT r. 8. § 
/E feladatkörében a jegyzı nem, mint közútkezelı, hanem mint  
államigazgatási feladatot ellátó hatóság jár el, az államigazgatási eljárás  
általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. törvényben  
foglaltakat is figyelembe véve./ 
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1.34 
Szécsény településen, az Útkezelı Szervezet feladatai, a Képviselı-testületi 
döntési hatáskörben 
 
I. Útügyi igazgatási jellegő feladatok 

• Segíti a közúti közlekedéssel összefüggı önkormányzati feladatok  
 ellátását. 
• Mint az Önkormányzat törzsvagyonának részét képezı közutak és 

mőtárgyaik mőködtetése céljából létrehozott non-profit gazdálkodó 
szervezetként az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerzıdés, és a 
taggyőlés (társulási tanács) rendelkezései szerint mőködik. 

• Helyi közutak országos közúttá, vagy magánúttá nyilvánítását szakmailag 
teljes körően elıkészíti. 

• Közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, 
illetıleg kijelölt várakozóhelyen díj és pótdíj szedésére javaslatot tehet. 

• A településrendezési tervek figyelembevételével a helyi közutak osztályba 
sorolását teljes körően elıkészíti. 

• Teljes körően elıkészíti a helyi közút forgalmi rendjét, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik. Ennek keretében az utak forgalmának 
szabályozására, valamint a közúti jelzések elhelyezésére, fenntartására, 
üzemeltetésére és eltávolítására szakmailag megalapozott teljes körő 
javaslatot tesz. 

• A forgalmi rend – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet 
jelentısebb változása esetén, de legalább ötévenként – felülvizsgálatát 
kezdeményezi és szervezi. 

• Az országos közutat keresztezı, illetıleg ahhoz csatlakozó helyi közúton, 
az útkeresztezıdés szabályozása miatt szükséges közúti jelzésekre a 
keresztezett út kezelıje által meghatározott feltételeknek megfelelıen 
teljes körő szakmai javaslatot tesz. 

• A polgári jog szabályai szerint az Önkormányzat igénye szerint az 
esetleges kártérítési perekbe az önkormányzati oldalon beavatkozhat. 

 
II. Útüzemeltetési feladatok 

• Az Önkormányzat által kezelt közutak tekintetében ellenırzi, hogy a 
közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete 
esztétikus és kultúrált legyen, errıl havonként jelentést ad. 

• Javaslatot tesz a helyi közúthálózat tisztántartására. 
• Javaslatot tesz a helyi közúthálózat közvilágítására. 
• A közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerő használatát 

lényegesen nem akadályozó módon közúti jelzés, illetıleg – kártalanítás 
ellenében – azon, az alatt vagy felett mőtárgy elhelyezésére javaslatot 
tesz. 
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• Útellenıri szolgálatot mőködtet belterületi közutaknál havonként, 
külterületi közutaknál külön igény szerint, ezekrıl jelentést készít.  

• A közlekedési hatóság rendelkezése alapján a jel, jelzés, reklámtábla, 
reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására 
javaslatot tehet. 

• A közlekedés biztonsága érdekében a közút melletti ingatlan tulajdonosát 
terhelı halasztást nem tőrı munkákra (kapubehajtó létesítés, vízelvezetés, 
…stb.) tételes szakmai javaslatot készít. 

• Kezdeményezheti az Önkormányzat kezelésében lévı közúton álló, illetve 
tárolt jármővek elszállítását a KRESZ-ben meghatározott feltételek 
fennállása esetén. 

 

III. Útfenntartási feladatok 
• A helyi közutak fenntartására igény szerint javaslatot tesz. 
• Javaslatot tehet járda, gyalogút és gyalogos-felállóhely, a kiemelt 

szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, egyéb gyalogos 
biztonsági berendezések létesítésére és fenntartására, valamint a 
gyalogosok részére szolgáló vasúti gyalogos-átkelıhely létesítésére.  

• Szervezi a tehergépjármővek helyszíni tengelyterhelés-ellenırzésének 
formáját, módját, amennyiben az Önkormányzat megbízza. 

 

IV. Közútfejlesztési feladatok 
• A közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaságok, és a helyi önkormányzat az 
alapvetıen lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd 
burkolattal való ellátására) irányuló szervezést segítheti. 

• Út megszüntetésére vonatkozó kezdeményezést szakmailag elıkészíti.  
• A helyi közúthálózat fejlesztésére vonatkozó hatósági eljárásokra, az 

engedélyeztetés módjára teljes körő szakmai javaslatot ad. 
• Javaslatot tesz a helyi közúthálózat fejlesztési tervére.  
• Az állami pénzeszközök megszerzésére irányuló helyi, térségi és régiós 

pályázatokat teljes körően szakmailag elıkészíti, az így megvalósuló 
beruházások teljes körő lebonyolítása, mőszaki ellenırzése, és a 
közbeszerzés lefolytatása is a feladata. 

• Elıkészíti a település, helyi-közút kezelésének szakmai szabályzatát az 
5/2004. (I. 28.) GKM rendeletében foglalt tartalommal. 

 

V. Hatósági feladatok 
• Az útépítési együttmőködés szervezésében részt nem vevı, de a közút 

használatában érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságokra vonatkozóan, a résztvevık által vállalt 
anyagi hozzájárulás mértékéig, az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
fizetésére vonatkozó elıkészítést elvégezheti. 
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1.35  
Szécsény településen, az Útkezelı Szervezet feladata, a  
Polgármesteri döntési hatáskörben 
 

• Elemi csapás, vagy rendkívüli hóakadály elhárítása esetén a polgármester 
rendelkezése szerint részfeladatokat végezhet. 

• Az elızı 1.34 fejezetben és a következı 1.36 fejezetben meghatározott 
feladatokban az Önkormányzati SZMSZ rendelkezése szerint a kapcsolat- 
tartást az Útkezelı Szervezet Vezetıje, vagy a területileg illetékes Körzeti 
Útfelügyelıje a Polgármesterrel és (vagy) a Jegyzıvel (Körjegyzıvel) 
közvetlenül is szervezheti. 

 
1.36 
Szécsény településen, az Útkezelı Szervezet feladata, a Jegyzıi  
döntési hatáskörben 
 
I. Útügyi igazgatási jellegő feladatok 

• A közút területén elhelyezett reklámcélú tárgy eltávolítására javaslatot 
tehet. 

• A közutat, annak mőszaki, minıségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a 
forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket nyilván kell tartania, ezen 
szabályzat 3.1 fejezete és annak alpontjaiban meghatározott módon, teljes 
körően.  

• A közút felbontásához annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy 
más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területnek egyéb nem 
közlekedési célú elfoglalásának hozzájárulását, szakmailag teljes körően 
elıkészíti. 

• Javaslatot tesz közlekedési hatósági eljárás kezdeményezésére, ha a  
 közutat nem közlekedési célból a hozzájárulás nélkül, vagy a  
 hozzájárulásban elıírt feltételektıl eltérıen vették igénybe. 
• Útcsatlakozás létesítésének hozzájárulását szakmailag teljes körően 

elıkészíti. 
• A közlekedés biztonsága érdekében felszólítást kezdeményez, építmény, 

útcsatlakozás felújítására, korszerősítésére vagy megszüntetésére, ennek 
eredménytelensége esetén közlekedési hatósági eljárás kezdeményezésére 
javaslatot tehet. 

• Teljes körő szakmai elıkészítést végez a közút mőtárgyának minısülı 
burkolt árokba, csatornába, vagy más vízelvezetı létesítménybe, a közút 
területén kívüli területekrıl (belterületi ingatlanok és külterületek) 
származó vizek bevezetéséhez, kiadandó hozzájáruláshoz. 
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• Javaslatot tesz külterületen a közút tengelyétıl számított ötven méteren 
belül építmény elhelyezéséhez, kı, kavics, agyag, homok és egyéb 
ásványi nyersanyag kitermeléséhez, illetıleg a közút területének határától 
számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez, vagy kivágásához. 

• A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez való hozzájárulás 
megtagadását elıkészítheti meghatározott esetekben. 

• A hozzájárulásban foglaltaktól eltérı igénybevételek esetén a szükséges 
mőszaki mellékleteket elıkészíti. 

• Javaslatot tesz a megengedett össztömeget, illetıleg a megengedett  
 legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, továbbá a lánctalpas  
 jármő közlekedés engedélyezéséhez, illetve a jogszabályban megjelölt  
 esetekben a hozzájárulás megtagadásához. 

 
II. Útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok 

• A jegyzıt a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentısen  
 befolyásoló körülményekrıl tájékoztatja. 
• A közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére)  
 javaslatot tesz a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a  
 közúti forgalom biztonsága miatt. 
• A közút megrongálódását köteles az útbeutazáskor jelenteni, és a közút 

forgalmának biztonságát veszélyeztetı helyzet megszüntetésére javaslatot 
tenni. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig javaslatot tesz a 
veszélyre történı figyelmeztetés módjára, szükség esetén sebesség- vagy 
súlykorlátozás elrendelésére, illetıleg a közút lezárására. 

• Útbeutazásokkor ellenırzi a közút állapotát, tisztaságát, nem közlekedési 
célú igénybevételét. Ellenırzi a közúti jelzések láthatóságát, épségét és 
mőködését. Ellenırzi a közút mellett végzett – a közút forgalmát érintı – 
tevékenységet. Az útbeutazásokkor havonta jelentést készít. 

 
III. Útfenntartási feladatok 

• A Képviselı-testület, és a Jegyzı megbízásából végzett elıkészítıi,  
 szervezıi, végrehajtói, ellenırzési feladatok. 

 
IV. Közútfejlesztési feladatok 

• A Képviselı-testület, és a jegyzı megbízásából végzett szervezıi,  
 végrehajtói, operatív feladatok. 

 
V. Hatósági feladatok 

• Teljes körően szakmailag elıkészíti a helyi közutak részét képezı járdák 
és gyalogutak építésének, korszerősítésének és megszüntetésének 
(elbontásának) engedélyezését, amennyiben a járda építése a közút 
építésével nem függ össze. 
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• Az engedély nélküli járda- vagy gyalogút építés, illetve az engedély 
nélküli használatbavétel esetén szakmai jelentést készít. 

• Javaslatot tesz a veszélyes árut szállító közúti jármő útvonalára, a 
település közigazgatási határán belül – helyben – végzett szállítás esetén. 

 
1.4 
A helyi közutak kezelési feladatai, általában 
A helyi közutak kezelése az alábbi feladatokat foglalja magában: 

a) igazgatási jellegő feladatok, 
b) üzemeltetési, ellenırzési és vizsgálati kötelezettségek, 
c) útfenntartási feladatok, 
d) fejlesztési feladatok. 

 
E feladatok a helyi közutak kezelési szolgáltatási osztályának megfelelı 
gyakoriságú közútkezelési mőveletek elvégzésével teljesíthetık, illetve az 
Önkormányzat éves és középtávú költségvetési tervében meghatározottak 
szerint valósíthatók meg. 
 
1.41 
Az e szabályzatban meghatározottak szerint eltérı közútkezelési feladatokat kell 
ellátni: 

a) a helyi - bel - és külterületi - közutak és azok tartozékai, 
b) a hidak és egyéb mőtárgyak, 
c) a kerékpársávval rendelkezı közutak, 
d) a gyalogjárdák és a gyalogutak, 
e) a kerékpárutak, a gyalog- és kerékpárutak, 
f) a tömegközlekedési (közösségi közlekedési) útvonalak és megállóhelyek, 
g) a gépjármővek közhasználatú várakozóhelyei, 
h) a település egészét érintı közútfejlesztési feladatok tekintetében. 

(A szabályzat készítésekor kerékpárút még nem épült Szécsény településen.) 
 
 

2. A helyi közutak útkategóriába 
és közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolása 

 

2.1 
A közutak útkategóriába sorolásának szabályai 
 

2.11 
A helyi közutak útkategóriákba sorolását - a településrendezési tervvel 
összhangban, továbbá - a település bel- és külterületén levı - helyi közutak 
szolgáltatási osztályát (közút-kategóriához igazodva) az Önkormányzat az 
alábbiak szerint határozza meg; 
 



 

 

20 

2.111 
A település úthálózatának hossza: 67821 m 
 

2.12 
Belterületi közutak: 39330 m 
A települések területrendezési (településszerkezeti és szabályozási) tervében 
beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen belül (belterületen) 
vagy annak határán elhelyezkedı (határát alkotó) közutak. 
 

2.121 
Győjtıutak: 7109 m 
A település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyőjtve vezetik a 
település fıúthálózatára. (1-X= gépi nyilvántartási kód) 
 
●  (1-X)  Attila út: 580 m 
●  (1-12) Dózsa út:  939 m 
●   (1-40)  Dugonics út:  443 m 
●  (1-31)  József Attila utca:  514 m 
● (1-100)  Kerülı út:  680 m 
●  (1-26)  Mikszáth út:    694 m 
●  (1-28)  Madách út:  700 m 
●  (1-13)  Temetı út:   721 m 
● (1-X) Pintér Sándor út: 648 m 
●  (1-X) Szántó Kovács J. út:  600 m 
●   (1-46)  Damjanich út: 590 m 
 
    

2.122 
Kiszolgáló és lakóutak 
A kiszolgáló utak a település belterületének a lakófunkciótól eltérı rendeltetéső 
területeinek forgalmát lebonyolító közutak. (Idetartoznak: a szervizutak, az 
iparterületi és a mezıgazdasági belterületi közutak, egyéb kiszolgáló utak.) 
A lakóutak a települések belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló 
közutak, a lakóegységek belsı forgalmát bonyolítják le. 
Kiszolgáló és lakóutak: 32221 m 
 
● Ady Endre út,  
● Arany J. út, 
● Árpád út,  
● Avar út, 
● Bacsó B. út, 
● Bajcsy–Zsilinszky út, 
● Bartók B. út, 
● Báthory út, 

● Batthyány út, 
● Béke út,  
● Bem apó út,  
● Bercsényi út, 
● Bezerédi út, 
● Bocskai út, 
● Borjúpást út,  
● Csépe Sándor út, 

● Dankó út, 
● Dobó út, 
● Elıd út, 
● Fenyı út, 
● Ferenczy Teréz út, 
● Feszty Á. út,  
● Fürdı út, 
● Fürst S. út, 
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● Gábor Á. út, 
● Gyóni G. út, 
● Hársfa út,  
● Haynald Lajos utca,  
● Hunyadi út, 
● Ifjúság út,  
● Jókai út, 
● Kállai É. út, 
● Kertalja út, 
● Kinizsi út, 
● Király utca, 
● Kis út, 
● Kiserdı út,  
● Kiskert köz 
● Kistagok út, 

● Komjáthy út, 
● Kölcsey út,  
● Liget út,  
● Magyar út, 
● Május 1. út, 
● Malom út, 
● Mártírok útja, 
● Mezı Imre út, 
● Mónus I. út, 
● Nagy S. út, 
● Nyár út, 
● İsz út,  
● Petıfi út, 
● Rózsa út, 
● Ságvári E. út, 

● Sallai Imre út:   
● Sas út, 
● Serházkert út, 
● Sobieski J. út,  
● Somogyi B. út,  
● Sport út,  
● Szabadság út, 
● Szontágh út, 
● Szoroska köz, 
● Táncsics út, 
● Tavasz út, 
● Vörösmarty út, 
● Vasút út 
● Zöld út, 
● Zrínyi M. út, 

Pösténypuszta településrész 
 
● Bem József út, 
● Sport tér, 
● Szécsényi út, 
● Szent László utca, 
● Szondi tér, 
● Temetı köz 
● Elıd vezér utca 
● Május utca 

Benczúrfalva településrész 
  
● Kishegyi út: 
● Rozmaring út, 
● Benczúr Gy. út, 
● Hámán Kató út, 
● Katona József út, 
● Orgona út, 
 

2.13 
Külterületi közutak 
A település külterületi fekvéseiben lévı (általában mezıgazdasági kiszolgáló 
jellegő táblaközi és meliorációs győjtı hálózatok, földutak) utak. 
Külterületi közutak: 28491 m 
 

2.14 
Gyalogutak és járdák 
A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló (lépcsık) utak. A 
járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól 
szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része 
(árok, korlát, kerítés, sövény, vagy 2 m-nél nagyobb távolság). 

 
Gyalogutak és járdák: 61681 m 
 ● kiépített:        43742 m 
 ● kiépítetlen:    17939 m 
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2.141 
Autóbusz megállóhelyek 
Speciális közlekedési felületek, a település belterületében lévı autóbusz 
megállóhelyek, járdaperonok, járdacsatlakozások és gépjármő közlekedésre 
szolgáló közúti burkolatfelület részek. 

 
● Benczúrfalva – aut. vt.,  
● Pösténypuszta – iskola,  
● BRG.,  
● EUROCANDLE,  
● Fı tér,  
● Kossuth út 40.,  
● Kossuth út 82.,  
● Ládagyár,  
● Rimóczi út 40., 
● Rimóczi elágazó, 
● Újtelep, 
● Vá. bej. út, 
● Parkoló, 
● Szécsényi útelágazás. 
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2.15 
Kerékpárutak 
Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ide kell sorolni a gyalogosok 
és a kerékpárosok együttes közlekedésére szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is). 
Kerékpárút: a településen jelenleg kerékpárút nincs. 
 

2.16 
Belterületi (külterületi) elsırendő fıút, jelenleg nincs és a fejlesztési 
tervekben sem szerepel ilyen jellegő helyi közút. 
 

2.17 
Belterületi (külterületi) másodrendő fıút, jelenleg nincs és a fejlesztési 
tervekben sem szerepel ilyen jellegő helyi közút. 
 

2.18 
A település legfıbb közúthálózati szerkezeti elemei az állami tulajdonban lévı; 
 • 22 sz.  Rétság – Salgótarjáni másodrendő fıút (Rákóczi út,  
  Salgótarjáni út) 
 • 22105 sz.  Pöstyéni bekötı út (Kassai út)  
 • 2122 sz.  Szécsény – Pásztói összekötı út (Kossuth út), 
 ● 21133 sz. Rimóci bekötı út (Rimóci út) 
 ● 21132 sz. Nógrádsipeki bekötı út (Varsányi út) 
 ● 2205 sz. Szécsény – Ipolytarnóci összekötı út (Ludányi út) 
 ● 22305 sz. Szécsény állomáshoz vezetı út 
Az állami úthálózat egyben győjtıút szerepet is betölt a településen. Az 
állami úthálózat kezelıje: Magyar Közút Kht. Nógrád Megyei Területi 
Igazgatósága 3100 Salgótarján, Meredek út 31. 
 

2.181 
Az országos közúthálózat melletti belterületi járdák kezelıje, a  
tulajdonviszonyoktól függetlenül az Önkormányzat. 
2.182 
Az országos közúthálózat belterületi szakaszán a közút melletti vízelvezetı 
rendszerek kezelése a két útkezelı (állami- önkormányzati) közötti külön 
megállapodásban rendezhetı. A kezelési részvállalás a vízgyőjtı területtel 
arányos. Az országos közút alatti átereszek, hidak, azok melletti mőtárgyak a 
közút részei, ezért ezek kezelése az országos közút kezelıjének feladata. 
 
2.2 
A közutak közútkezelési szolgáltatási osztályokba sorolásának feltételei 
 
2.21 
Az Önkormányzat a helyi közutakat az útkategóriákhoz a következı táblázatban 
megjelölt közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolja. 
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Helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályai 
 A helyi közutak és közúti szakaszok 

útkategóriái 
Közútkezelési 
szolgáltatási 

osztály  
burkolt úton 

 Közútkezelési 
szolgáltatási 

osztály  
földúton 

 Belterületi győjtıutak  III.  III/f 
 Belterületi kiszolgáló és lakóutak  IV.  IV/f 
 Külterületi közutak  V.  V/f 
 Kerékpárutak  VI.  VI/f 
 Gyalogutak és járdák  VII.  VII/f 
 
2.22 
A közútkezelési színvonal (mőveleti gyakoriságok) megállapításánál 
figyelembe vett tényezık: 

a) A győjtıutaknak a településszerkezetben kialakult szerepe; 
b) a tömegközlekedés; 
c) a különbözı, állandó és/vagy idıszakos forgalmat elıidézı funkció,  

 nevezetesen: 
− a közintézményeket (iskola, orvosi rendelı, tőzoltóság stb.)  
 kiszolgáló állandó szerep, 
− az ipari, kereskedelmi és más gazdasági létesítményeket kiszolgáló  
 szerep, 
− az idényjellegő kiszolgálás, 
− az esetenkénti rendezvények helyszínének kiszolgálása; 

d) a bel- és külterületi utak esetében egyaránt 
− a topográfiai (domborzati: sík-, domb- vagy hegyvidék) viszonyok 

(különös tekintettel a rendszeres nehézgépkocsi forgalomra), 
− az útpálya kiépítettsége (burkolt út, földút). 

2.23 
Idényjellegő kiszolgálás esetén a helyi közútra a meghatározott idıszakra és 
azon kívüli közútkezelési szolgáltatási osztály külön-külön is megállapítható. 
 
2.24 
Az Önkormányzat, illetve megbízottja a helyi közutak útkategóriái és 
közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolását a helyi közutakról vezetett 
nyilvántartás felfektetésével pontosítja, illetve a besorolási körülményeket öt 
évenként felülvizsgálja. 
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3. A helyi közutak igazgatási jellegő feladatai 
 
 
A helyi közutak igazgatási feladatai kiterjednek: 

• a nyilvántartás vezetésére, 
• a közútkezelıi hozzájárulások kiadására, 
• a rendkívüli eseményekhez kapcsolódó intézkedésekre,  
• az útkezelık közötti egyeztetési kötelezettségek ellátására, 
• az útügyi érdekek érvényesítésére más eljárásokban. 

Az Útügyi igazgatási feladatokat, az e szabályzat 1.31/I. fejezet, 1.33/I. fejezet 
és 1.34/I. fejezet alpontjai szerint kell elvégezni. 
 
3.1 
A nyilvántartás vezetése 
 
Az Önkormányzat a tulajdonát képezı helyi közutakról, - az Útkezelı 
Szervezetével - olyan nyilvántartást vezettet, mely tartalmazza azok; 
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• mőszaki, 
• minıségi,  
• forgalmi és  
• baleseti adatait, továbbá  
• forgalmi rendet meghatározó jelzéseket. 

Az Útkezelı Szervezet az adatokban bekövetkezı változásokat folyamatosan 
vezeti, azokat az Önkormányzat igényei szerint dokumentálja. 
Az összesített nyilvántartásokat az Útkezelı Szervezet által, a szakminisztériumi 
elıírásoknak megfelelıen elkészített és ide 3. számú és 4. számú mellékletként 
becsatolt kimutatások tartalmazzák. (Az OSAP – Országos Statisztikai 
Adatgyőjtési Programmal összhangban.) 

• a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségeket. 
(A költségek nyilvántartását az Önkormányzat végzi a számviteli 
elıírások szerint.) 

 
3.11 
A helyi közutakról vezetett nyilvántartások tételes felsorolása 
 
3.111 
Ingatlan-nyilvántartási és térképi adatok 
Az ingatlan-nyilvántartás adatai: vagyonkataszter alapján. 
A közút vonalvezetésének geometriai adatai (a településrendezési terv vagy alap 
térkép alapján). 
 
 
3.112 
Mőszaki adatok, minıségi és forgalmi rend adatai 
a) Csomópontok közötti útszakaszokhoz tartozó adatok: 
 − A közút azonosító adatai (utcanév, gépi programazonosító) 
 − Az útszakaszok hosszadatai 
 − A közút hálózati szerepköre (útkategória) 
 − A közút közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásának adatai 
 − A beépítettség (a terep jellege) 
b) Az útszakaszon belül szükség szerint részszakaszokhoz tartozó adatok: 
 − A burkolat anyaga  
 − A pályaszerkezet adatai 
 − A víztelenítés módja  
 − A közvilágítás adatai  
 − A járdák és gyalogutak adatai  
 − A térburkolat adatai (hossz- és szélességi méret) 
 − A keresztszelvényi adatok: burkolatszélesség, a közút határain belüli  
  szélesség, a rendelkezésre álló (korlátozott) közúti őrszelvény,  
  szabályozási szélesség 
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 − A közút tartozékainak (várakozóhelyek, merev áthidalás, portálkeret, a 
közút tartozékának minısülı növényzet stb.) adatai 

c) Mőszaki pontszerő adatok 
 − A csomópontok adatai 
 − Az átereszek adatai: átmérı, hossz 
 − A gyalogos aluljárók adatai 
 − A csatlakozó magánutak hely 
 − A közterületen elhelyezett egyéb építmények 
d) Minıségi adatok 
 − A kiépített utak felületi épsége (1,2 és 3 osztályzattal értékelve) 
 − A víztelenítés állapota  
e) A forgalmi rend adatai 
 − Az e rendelet 1 sz. és 2 sz. mellékletében az Útkezelı Szervezet által 

készített KRESZ- tábla nyilvántartások. 
 − Egyéb nyilvántartások (burkolati jelek, fényjelzık, … stb.) 
 − A szintbeni közúti-vasúti keresztezıdések és a gyalogos vasúti átjárók 

adatai. 
 − A kijelölt gyalogos átkelıhelyek adatai  
 − A tömegközlekedéssel érintett útvonalak és a megállóhelyek adatai 
 
 
 
 
 
 
f) A baleseti adatok 
A személyes sérüléses közlekedési balesetek adatai (megkülönböztetve a 
halálos, a súlyos és a könnyő sérüléses balesetek számát, valamint a halottak, a 
súlyos és a könnyő sérültek számát), a balesetek helye, idıpontja és egyéb 
körülményei. 
 
3.113 
Az útgazdálkodás költségadatai; 
(Az Önkormányzat belsı számviteli rendje szerint.) 

• Az útüzemeltetési költségadatok 
• A fenntartási költségadatok 
• A fejlesztési költségadatok 
• Az intézményi, Útkezelıi Szervezeti mőködési illetve központi kezelési 

költségadatok (általános költségadatok) 
Az útgazdálkodás költségadatait, az Önkormányzat éves költségvetésének 
megfelelıen tartja nyilván. 
 
 
3.2 
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Útkezelık közötti egyeztetési kötelezettségek 
 
A közútkezelıi feladatok összehangolása érdekében a helyi közút Útkezelı 
Szervezetének egyeztetnie szükséges: 

- az érintett országos közutak, valamint a közigazgatási területen lévı, a  
  közforgalom elıl el nem zárt magánutak kezelıivel. 
 

3.3 
Az igazgatási feladatokhoz kapcsolódó technikai jellegő formákat, a 
Polgármester- Jegyzı- Útkezelı Szervezet kiadmányozási mintáit, 
nyomtatványokat, az e szabályzat 5. mellékleteként becsatolt 19 db iratminta  
tartalmazza. (5.3; 5.4;….5.21) 
 ● Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez  
    szükséges hozzájárulás iránt 

● Közútkezelıi hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegő  
   létesítmény (közmő) elhelyezéséhez (térszint alatti, a közúttal  
   párhuzamos nyomvonal esetén) 
● Közútkezelıi hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegő  
   létesítmény (közmő) elhelyezéséhez (útfelbontással járó  
   közútkeresztezés esetén) 
● Közútkezelıi hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegő  
   létesítmény (közmő) elhelyezéséhez (útfelbontással nem járó térszint  
   alatti közútkeresztezés esetén) 
 
● Közútkezelıi hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegő  
   létesítmény (közmő) elhelyezéséhez (térszint feletti, közúttal  
   párhuzamos nyomvonal esetén) 
● Közútkezelıi hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegő  
   létesítmény (közmő) elhelyezéséhez (térszint feletti közút keresztezés  
   esetén) 
● Közútkezelıi hozzájárulás a közút területének nem közlekedési célú  
   igénybevételéhez a közút forgalmának korlátozása nélkül 
● Közútkezelıi hozzájárulás a közút területének elfoglalásához a közút  
   forgalmának korlátozásával járó vásár, sport-, kulturális rendezvény  
   esetén 
● Munkakezdési hozzájárulás a közút területén építési tevékenység  
   végzéséhez 
● Közútkezelıi hozzájárulás belterületen a közút területe melletti  
   nyomvonal jellegő építmény (közmő) elhelyezése esetén 
● Közútkezelıi hozzájárulás belterületen a közút melletti ipari,  
   kereskedelmi, vendéglátó- ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú  
   építmény építése, bıvítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén 
● Közútkezelıi hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez 
● Közútkezelıi hozzájárulás kapubehajtó létesítéséhez 
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● Közútkezelıi hozzájárulás telephelyre utaló, illetve reklámtábla  
   elhelyezéséhez 
● Közútkezelıi hozzájárulás a közút területén kívüli területekrıl származó  
   víz bevezetéséhez, a közút vízelvezetı létesítményébe 
● Közútkezelıi hozzájárulás külterületen a közút tengelyétıl számított  
   50-100 méteren belül építmény elhelyezéséhez 
● Közútkezelıi hozzájárulás külterületen a közút tengelyétıl számított  
   50-100 méteren belül kı, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi  
   nyersanyag kitermeléséhez 
● Közútkezelıi hozzájárulás külterületen a közút területének határától  
   számított 10 méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához 
● Egységes útvonalengedély a meghatározott össztömeget,  
   tengelyterhelést, és méretet meghaladó jármővek közúti közlekedéséhez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Az út, a híd és egyéb mőtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése 

 
 
4.1 
Az útügyi üzemeltetési és ellenırzési feladatokat, az e szabályzat 1.31/II. 
fejezet, 1.33/II. fejezet és 1.34/II. fejezet alpontjai szerint kell végezni. 
 
4.2 
A rendkívüli intézkedéseket igénylı esetekben (vis maior), az e szabályzat 1.32 
és 1.35 fejezetben foglaltak szerint kell eljárni. 
 
4.3 
A helyi közút üzemeltetésére és ellenırzésére vonatkozó tevékenységek 
technikai jellegő részei, a munkafázisok elıírásai: 
 
4.31 
Az úttest burkolatának a tisztántartása 
 
Az úttest burkolatának tisztítási feladatait az alábbiak szerint kell végezni: 
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a) Az útburkolatok tisztítását a III-IV. közútkezelési szolgáltatási osztályba 
tartozó kiemelt szegélyes útszakaszokon a szegély melletti szennyezıdéseket 
esetenként, de évente legalább két alkalommal kell eltávolítani. 
b) A V. és VI. szolgáltatási osztályú utaknál, illetve a nyílt árkos vízelvezetéső 
útszakaszokon az útburkolatok - idıjárási viszonyok vagy egyéb hatások miatt 
keletkezı - nagyobb mértékő elszennyezıdésének eltávolítása évenként 
egyszeri, de szükség szerint eseti beavatkozást igényel. 
c) A III/f; IV/f; V/f; VI/f és VII/f szolgáltatási osztályba tartozó helyi közutak 
tisztántartása eseti beavatkozással történik. 
 
4.32 
A járda, a gyalogút, (kerékpárút) tisztántartása 
 
4.321 
Az ingatlan tulajdonosa (kezelıje, használója) köteles gondoskodni a házhoz 
vagy telekhez kapcsolódó járdaszakasz (kapubehajtó teljes felülete is) és nyílt 
vízelvezetéső árok, vagy a zöld sáv teljes területének- a tulajdonviszonyoktól 
függetlenül- a tisztán tartásáról, a járda (járda hiányában 1,5 m széles sáv) hó 
eltakarításáról és síkosság-mentesítésérıl továbbá a járda és a jármősáv közötti 
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és 
gyommentesítésérıl. (A síkosság-mentesítésre környezetkímélı anyagokat kell 
használni. Zöldterületen NaCl nem használható.) Fák és bokrok meglétekor a 
kerítés (telek, járdavonal) mellett, - rendszeres nyeséssel – 2,5 m széles és 2,2 m 
magas szabad őrszelvényt kell biztosítani.  
A füvesített sávokat évenként /vegetációs idıszakban/ négy alkalommal kaszálni 
kell. A síkosság-mentesítést szükség szerint, de naponta legalább egyszer kell 
elvégezni. 
Az önkormányzati intézmények elıtti járdák és lépcsık, továbbá a 
közterületeken lévı önálló járdák és lépcsık síkosság-mentesítését szükség 
szerint, de naponta legalább kétszer el kell végeztetnie az önkormányzatnak. 
Önálló gyalogút (burkolt járda, lépcsı, lejtı, sétány, … stb.) és önkormányzati 
intézmények elıtti járdák tisztántartásáról és a hó eltakarításáról szintén az 
önkormányzat gondoskodik. 
 
4.322  
Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi 
üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek elıtti járdaszakasz és nyílt vízelvezetéső 
árok tisztán tartása, hó- és síkosság-mentesítése nyitvatartási idıben a használó, 
illetve a létesítményt üzemeltetı, nyitvatartási idın túl a tulajdonos kötelessége. 
 
4.323 
A gondozatlan járdaszakasz, zöldsáv, kapubehajtó alatti áteresz vagy nyílt árok 
tisztítását, kaszálását az önkormányzat, az ingatlan tulajdonosa terhére 
elvégeztetheti. 
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4.324 
Az árkok és átereszek tisztántartása során – a közlekedést nem veszélyeztetı 
módon, depóban - elhelyezett földet vagy egyéb anyagot köteles az 
önkormányzat 3 napon belül elszállíttatni, amennyiben a tisztítás szervezett 
módon történik. 
 

4.325 

A tisztításkor keletkezett szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és 

felállított tartályokba szabad elhelyezni, illetve a közszolgáltatóval kell elszállíttatni. 

 
4.326 
Az üzletek, vendéglátóhelyek, elárusítóhelyek elıtt (külsı fogyasztás esetén) a 
szemétgyőjtı tartályok elhelyezése és tisztán tartása a nyitvatartási idıben az 
üzemeltetı feladata. 
 
 
 
 
 
 
 
4.33 
Hidak, átereszek és egyéb mőtárgyak tisztítása 
 
4.331 
A hidakról és az egyéb mőtárgyak felszerkezetérıl a szennyezıdéseket 
szükséges évente legalább kétszer eltávolítani, különös tekintettel a korrózió 
elleni védelemre. 
 
4.332 
Az átereszek átfolyási szelvényeit kétévente tisztítani kell. Az ingatlanok 
behajtói alatt lévı átereszek tisztítása, a csatlakozó ingatlan tulajdonosi 
kötelezettsége, egyéb helyeken a zártszelvények tisztítása az önkormányzat 
feladata. 
 
4.34 
Az úttartozékok tisztántartása 
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A közúti jelzıtáblák, vezetıoszlopok, vezetıkorlátok és egyéb úttartozékok 
tisztítását szolgáltatási osztálytól függetlenül két évente kell elvégezni. 
 
4.35 
Az autóbusz megállóhelyek tisztántartásának és síkosság- mentesítésének  
speciális szabályai: 
 
4.351 
Az autóbusz megállóhelyek jármőközlekedéssel igénybevett burkolatának 
tisztántartása és síkosság- mentesítése az országos közút üzemeltetıjének 
feladata. 
 
4.352 
Az autóbusz megállóhelyekhez vezetı járdasáv (peron), peron hiányában a 
közúti megállóhely vetületébe esı 25 m-s járdasáv (járda hiányában), padkasáv 
és várófülke tisztántartása az önkormányzat feladata. 

• A síkosság- mentesítést szükség szerint, de naponta legalább két 
alkalommal kell elvégezni. 

• A hó- eltakarítást szükség szerint, de naponta legalább egy alkalommal 
kell elvégezni. 

• A tisztítást, takarítást (kihelyezett szemétgyőjtı ürítést) heti egy 
alkalommal kell elvégezni. 

 
4.36 
A vasúti közlekedéshez (pl.: felvételi épülethez) kapcsolódó tisztántartást és 
síkosság- mentesítést a MÁV-val kötendı megállapodásban kell rögzíteni. 
4.37 
Az út folyópályán kívüli területek tisztántartása 
 
Az Önkormányzat köteles - az e szabályzatban felsorolt kivételektıl eltekintve - 
a kezelésében lévı közút területérıl (a folyópályán kívül esı részen is) a 
szennyezıdést eltávolítani, a zöldfelületet gondozni, illetve az út mellett 
elhelyezett szemétgyőjtıkbıl a szemetet hetente elszállítani. A jármővek által 
elgázolt állatok elszállításáról is az Önkormányzat intézkedik. 
 
4.4 
A téli útüzemeltetés 
A téli útüzemeltetés szervezése a Képviselı-testületi hatáskör átadásával a  
Polgármester feladata. 
A téli útüzemeltetési tevékenység ellátása során, az elsıdleges célok; 

• a téli idıjárásnak a - forgalombiztonságot veszélyeztetı - hatásai 
mérséklése, 

• a közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi 
közutakon,  
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• az önkormányzati illetıségi körbe rendelt önálló gyalogutak, lépcsık, 
intézményi járdák, lépcsık, … stb. hó- eltakarítása és síkosság-
mentesítése. 

 
4.41 
A téli útüzemeltetésre tervet kell készíteni (f. év november 10-ig), a terv 
készítésébe az Útkezelı Szervezetet be lehet vonni. A téli útüzemeltetési tervnek 
tartalmaznia kell, legalább az alábbiakat: 

• Részben (vagy teljesen) elkülönített kv.-i forráshely. 
• Az intézkedésre jogosult személy (személyek) megbízása/i/. 
• A védekezésbe bevonandó létszámot. 
• A hó- eltakarításra alkalmas gép (gépek) szolgáltatói szerzıdése/i/. 
• Az elsıbbséget élvezı helyi közútszakaszok felsorolása. 
• Szóróanyag depónia helyei, síkosság- mentesítı egyéb anyagok beszerzési 

helye. 
• Hó lerakóhelyek. 
• A védekezési rendszer egyéb elemei. 

 
4.5 
A téli útüzemeltetés szakmai szempontjai; 
 
4.51 
Síkosság elleni védekezés 
 
 
4.511 
A gyalogos felületeknél a 4.3 fejezet alpontjaiban részletezetteknek 
megfelelıen. 
 
4.512 
A jármővek közlekedési felületein; 
 
A síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei a következık: 
 

 Közútkezelési 
szolgáltatási osztály 

 A szórási munka 
megkezdésének  

idıpontja, az észleléstıl 
számítva  

(óra) 

 A síkosság 
megszüntetésének  

határideje  
(óra) 

 III. 3,0  8,0 
 IV-V.  4,0-5,0  24,0 

 
A táblázat adatai átlagos téli idıjárásra vonatkoznak. Átlagos téli idıjárásnak 
tekinthetı, ha a hımérséklet -8 °C vagy annál magasabb, és a szél sebessége 
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kisebb, mint 30 km/óra. Alacsonyabb hımérséklet vagy nagyobb szélsebesség, 
továbbá ónos esı esetén a szórási munka észleléstıl számított megkezdése 
eltolódhat, és elvégzésének idıtartama meghosszabbodhat. 
Síkosság- mentesítésre elsısorban természetes anyagok (homok, murva, 
bányameddı) használandók. Klorid keverése esetén az egyszeri klorid kijuttatás 
nem haladhatja meg a 20 gramm/m² értéket. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a hidak és egyéb mőtárgyak síkosság- 
mentesítésére. 
 
4.52 
A lehullott hóréteg eltávolítása az úttest burkolatáról 
 
A hó- eltakarítás megkezdésének szükségessége közúttípusonként a következı: 

 
Hóesés megszőnése után Közút 

közútkezelési 
szolgáltatási 

osztályba sorolása 

Hóekézés meg-
kezdése 

indokoltsága a hó-
mennyiség 

függvényében 

Ha a hó-
mennyiség 

A hó-eltakarítás 
határideje 

III.  10-15 cm 15-20cm 24 órán belül  
IV., V. 10-15 cm 25-30 cm 36 órán belül 

 
 
 
4.53 
Földutak esetében a hó-eltakarítást az Önkormányzat az alábbiak szerint 
szabályozza: 

• földutak hó-eltakarítását azután lehet elvégezni, ha a magasabb 
közútkezelési osztályba sorolt utak hó-eltakarítása megtörtént, vagy van 
szabad kapacitás a feladat elvégzésére,  

• a soron kívüli hó-eltakarítás elrendelése is lehetséges, ha azt indokoltnak 
minısítették,  
pl. a lakóhely csak földúton megközelíthetı (több földút esetében az 
érintett lakosok száma alapján kell felállítani a hó-eltakarítás 
elvégzésének sorrendjét.) 

• a hó-eltakarításról kell gondoskodni az elızıekben meghatározott 
feltételek fennállása esetén, ha a lehullott hó vastagsága eléri, vagy 
meghaladja a 20-25 cm-t. 

 
4.54 
A hó-eltakarítás során a következı fontossági sorrendet kell figyelembe venni: 

- hidak,  
- önkormányzati intézmények megközelítési vonalai,  
- élelmiszer ellátó üzletek,  
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- egészségügyi és egyéb közintézmények megközelítési útvonalai.  
 
4.541 
Hóolvadáskor, a hólé lefolyásának biztosítása érdekében gondoskodni kell a 
vízelnyelık, vízelvezetı rendszerek szabaddá tételérıl. 
 
4.542 
Hófúváskor a tisztítást és védekezést a Polgármester egyedi intézkedése szerint 
kell végrehajtani. 
 
4.55 
A téli útüzemeltetés utáni feladatok 

− az elmúlt téli idıszak mőszaki-gazdasági elemzését és értékelését a 
Képviselı-testületnek el kell végezni f. év május 31-ig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 
Közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje, illetve  
pótlására és a növényzet kezelésére vonatkozó részletes szabályok: 
 
4.61 
A közúti forgalom biztonságát közvetlenül befolyásoló alábbi közúti jelzéseket 
megrongálódásuk esetén, vagy felismerhetıségük és észlelhetıségük leromlása 
esetén - az észlelést vagy a bejelentést követıen - haladéktalanul helyre kell 
állítani, illetve indokolt esetben ki kell cserélni vagy pótolni kell, az alábbi 
fontossági sorrendben; 

− az elsıbbséget szabályozó jelzıtáblákat,  
− a tilalmi jelzıtáblákat (a „Várakozni tilos” jelzıtábla kivételével), 
− a „Kötelezı haladási irány” jelzıtáblákat, 
− a veszélyt jelzı táblákat, 
− a vasúti átjárót jelzı táblákat, 
− a kijelölt gyalogos-átkelıhelyeket jelzı jelzıtáblákat, továbbá 
− a lakott terület határát jelzı táblákat, 
− a burkolatban levı sérült közmőszerelvényeket, aknafedlapokat és 

víznyelırácsokat, 
− a vezetıoszlopokat, a korlátokat, valamint a közlekedésbiztonsági célt 

szolgáló mőszaki és egyéb létesítményeket. 
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4.62 
Az útburkolati jelek hibáinak javítása, hiányos jelek kiegészítése 
(A településen helyi közúton nincs útburkolati jel.) 
 
4.63 
A közút melletti növényzet gondozása, alakítása 
Az e szabályzat 4.3 fejezet alpontjaiban elıírtakon túlmenıen még, a közút 
melletti növényzet gondozása, alakítása során figyelembe kell venni a további 
szabályokat. 
 
4.631 
Az útpadkán, az árokban, továbbá a közút határán belüli területen (ideértve a 
földút területét is) a forgalom biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani. 
A közúti őrszelvény (beleértve a járda (kerékpárút) őrszelvényt is) biztosítása, a 
csomópontok beláthatósága, a közúti jelzések és úttartozékok láthatósága 
érdekében, az útpadkán, az árokban, a rézsőfelületeken, továbbá a közút határán 
belüli területen levı cserjéken és fákon, fasorokon évente legalább egyszer 
alakító metszést kell végezni. Ha a növényzet lombos állapotában a 
látótávolságot vagy a közúti jelzések láthatóságát zavarja, akkor azt azonnali 
beavatkozással meg kell szüntetni. 
4.632 
A károsítók elleni védekezés, illetve a közút területén levı növényzet 
gondozásának szempontjai: 

• a károsítók, valamint az allergén növények ellen külön jogszabályokban 
meghatározottak szerint kell védekezni, terjedésüket megakadályozni, 
szükség esetén azokat elpusztítani; 

• a közút területén levı fás növényzetet (cserje, fasor, erdısáv) környezet-, 
természet-, növény-, valamint földvédelmi szakhatósági elıírások szerint 
kell gondozni. 

 
4.633 
A főkaszálást és az úthatáron belüli növényzet gondozását – a közútkezelési 
szolgáltatási osztálytól függıen a következı minimális gyakorisággal indokolt 
elvégezni: 

 
Közútkezelési 

szolgáltatási osztály 
 Kaszálási gyakoriság (évente legalább szükséges 

mérték) 
   koronaélen belül  koronaélen kívül 

III.  2  1 
IV-VII.  1  1 

III/f – VII/f 1 2 
 
 
4.7 
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Vízelvezetés az utakról és az utak mellett 
 
A vízelvezetı rendszerek folyamatos mőködését az Önkormányzatnak a 
következı módon kell biztosítania: 

• A forgalmat veszélyeztetı vizeket a lehetséges legrövidebb idın belül el 
kell vezettetni.  

• Csatornázatlan területen az úttest megfelelı víztelenítése érdekében az 
útpadkát, az útárkot és átereszeit tisztán kell tartani. 

• A belterületen levı nyílt árkokat és kapubejárók alatti átereszeit a 
kapubehajtó tulajdonosa, illetve a csatlakozó ingatlan tulajdonosa köteles 
karbantartani és tisztítani. (A kapubehajtó alatti átfolyási szelvény nem 
lehet kisebb, mint 0,126 m².) Egyéb helyeken az árkokat, folyókákat, a 
zárt vízelvezetı csatornák víznyelı aknáit és rácsait az Önkormányzatnak 
kell tisztántartani.  

• Az eldugult víznyelıket - különösen a tömegközlekedési jármővek 
megállóhelyeinél és a gyalogos nyomvonalakon két havonta - ki kell 
tisztítani. 

 
4.8 
Üzemeltetıi intézkedések veszélyes helyek és helyzetek esetén, készenléti  
szolgálat és tájékoztatási kötelezettség: 
 
4.81 
A közút kezelıjének a közúton keletkezett forgalomra veszélyes helyek és 
helyzetek jelzésérıl (körülkorlátozás, sötétedés utáni megvilágítás, lámpázás), 
szükség esetén az Útkezelı Szervezete bevonásával az útszakasz lezárásáról és a 
forgalom elterelésérıl haladéktalanul intézkednie kell. 
 
4.82 
A fokozottan balesetveszélyes állapotot 168 órán belül meg kell szüntetni, 
illetve a hibát ki kell javíttatni. 
 
4.83 
Szükség esetén a meghibásodásokra helyreállítási tervet kell készíttetni. 
 
4.84 
Az Önkormányzat, a helyi közútkezelésre vonatkozóan – külön – ügyeleti és 
készenléti szolgálatot nem szervez, azt az egyéb belsı szabályzatai szerint látja 
el. 
 
4.85 
Az Önkormányzat a helyben szokásos módon és a közúton elhelyezett közúti 
jelzésekkel, valamint egyéb figyelmeztetı jelzésekkel (táblákkal stb.) köteles az 
érintett közlekedık figyelmét felhívni, ha a közúton vagy annak közvetlen 
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közelében olyan esemény történt vagy olyan körülmények bekövetkezése 
várható, amelyek a közlekedés biztonságát veszélyeztethetik vagy a forgalmat 
tartósan akadályozzák, illetve súlyosan zavarják. 
 
4.86 
Az Önkormányzat a közlekedıket tájékoztatja a helyi közúthálózaton korábban 
kialakított forgalmi rend jelentısebb változásairól is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 
Út- és mőtárgyellenırzés, hídvizsgálat 
Az Önkormányzat, a Közútkezelıi Szervezetével, út és mőtárgy ellenırzési  
szolgálatot mőködtet. 
 
4.91 
A helyi közutak ellenırzési rendje 
A helyi közutak ellenırzését az Útkezelı Szervezet területileg illetékes Körzeti 
Útfelügyelıje végzi, aki az ellenırzés tapasztalatait írásos feljegyzéssel 
dokumentálja. 

 
Az útellenırzést az Önkormányzat a következı gyakorisággal végezteti: 

 Közútkezelési szolgáltatási osztály  Útellenırzés 
gyakorisága legalább 

 III-IV.  havonta egyszer 
 V.  havonta egyszer 

V-VII. és III/f – VII/f  évente egyszer 
 
4.92 
Az útellenır feladata: 

- a szükséges intézkedések megtétele, 
- figyelmeztetés, 
- a szabálytalan magatartás megszüntetésére való felhívás, illetve 
- büntetı vagy szabálysértési feljelentés tétele, 
- közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése. 

 
4.93 
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Az útellenır tételes intézkedési köre, illetve részletes szakterületei: 
 
4.931 
Az útellenır szolgálati alapfeladatai: 

• a közút állapotának figyelemmel kísérése, 
• a közúti jelzések láthatóságának, épségének és mőködésének ellenırzése, 
• a közúton és annak közvetlen környezetében végzett - a közút forgalmát 

érintı tevékenységek ellenırzése, 
• a közúttal és a forgalommal kapcsolatos információk szerzése és 

továbbítása. 
 
Az útellenırnek az útbejárás során tervezett, elızetesen meghatározott program 
szerint kell ellenıri feladatait ellátni. Az elsısorban szemrevételezéssel végzett 
ellenırzés megállapításairól a helyszínen feljegyzéseket kell készíteni, amelyek 
alapján az útellenırzésrıl és intézkedéseirıl naplót kell vezetnie, és jelentést kell 
tennie. 
4.932 
Az útbejárás során végzett szemrevételezésnek, megfigyelésnek a következıkre 
kell kiterjednie: 
a) a helyi közutak esetében 

- az útburkolat állapota (pl. burkolatfelület érdessége, szennyezettsége, kátyúi), 
- a kiemelt és a süllyesztett szegély állapota, 
- az útpadka állapota, 
- a vízelvezetés létesítményeinek (útárok, folyóka, csapadékvíz csatorna  
  víznyelıi) állapota és azok tisztasága; 
- a közmővek felszíni létesítményeinek (aknák és fedlapok) állapota  
  forgalombiztonsági szempontból, 
- a járdák, lépcsık és lejtık, várakozóhelyek állapota, 
- a közúti jelzıtáblák, útburkolati jelek láthatósága és állapota, 
- vasúti átjárók állapota, 
- a közúti passzív biztonsági berendezések (vezetıkorlát, terelı-védıfal)  
  állapota, 
- az út területén lévı, illetve az út menti növényzet állapota, 
- a földútcsatlakozások sárrázó burkolatának állapota, 
- a földutak és vízelvezetésük állapota, 
- az útterületen folyó munkák figyelemmel kísérése (jogszerőség, szakszerőség  
  és határidık megtartása szempontjából); ideiglenes forgalomkorlátozás,  
  forgalomelterelés megléte, 
- a közút igénybevételének jogszerősége és az engedélyezett feltételek  
  megtartása; 

b) a hidak esetében 
- a hídpályák burkolatának állapota és tisztasága, vízelvezetésének,  
  víztelenítésének állapota, 
- a hídkorlátok és passzív biztonsági berendezések állapota, 
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- a hídsaruk, dilatációk tisztasága, 
- a rézsőburkolatok, lépcsık, töltéskúpok épsége, füves felületek állapota, 
- a hídpálya és a hídszerkezet állapota forgalombiztonsági szempontból; 

c) az egyéb mőtárgyak esetében 
- az átereszek állapota, 
- kapubehajtók alatti átereszek állapota, 
- a mellvédfalak, támfalak állapota. 

Elemi károk, téli-tavaszi felfagyási és olvadási burkolatkárok, út-híd rongálások, 
útlezárást eredményezı balesetek, biztonságot befolyásoló útszennyezıdések 
(pl. olajkiömlés, nagymértékő elsárosodás) esetén soron kívüli útellenırzést kell 
végezni. 
 
 
 
 
4.933 
Az útellenır intézkedései 
 
4.934 
A forgalombiztonságot közvetlenül befolyásoló intézkedések 
a) Az utak, járdák burkolatának ellenırzése során észlelt balesetveszélyes hibák 
esetén szükséges a hiba azonnali jelzése a Polgármesternek, vagy a Jegyzınek 
(illetve a PM Hiv. alkalmazottjának) 
b) A közlekedés biztonságát veszélyeztetı akadályok és felismerhetı  
veszélyforrások (pl. gazdátlan tárgyak, elhullott állatok, faág) észlelése esetén 
szükséges az a) pontban leírt jelentés készítése. 
c) Az útburkolatra került szennyezı anyagok (pl. olajfolyás, sárfelhordás stb.) 
eltávolítására vonatkozó jelentést szintén az a) pontban leírtak szerint kell 
jelentenie. 
 
4.935 
A forgalombiztonságot közvetve befolyásoló intézkedések 
24 órán belül jeleznie kell a Polgármesternek, vagy a Jegyzınek, illetve a PM. 
Hiv. tisztségviselıjének az alábbi rendellenességeket: 
a) A közút és tartozékai ellenırzése során észlelt hiányosságok megszüntetése. 
b) Az ellenırzés nyomán a társüzemeltetı cégek értesítése és felhívása a  
létesítményeiken, berendezéseiken keletkezett - a közúti forgalmat érintı - 
hiányosságok, hibák megszüntetésére. 
c) Az árkok, padkák, rézsők és vízelvezetı rendszerek ellenırzése nyomán  
intézkedés a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére. 
d) A hidak, felüljárók (pályaburkolat, korlátok, oszlopok, vízelvezetés)  
közlekedésbiztonsági szempontból történı ellenırzése nyomán intézkedés az 
észlelt hiányosságok megszüntetésére. 
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4.94 
Hidak mőszaki felügyelete, hídvizsgálatok 
 
4.941 
Hídellenırzés 

• A hídellenırzés a hídnak a forgalombiztonság szempontjából, az  
 útpályáról és szükség esetén a tereprıl megszemléléssel, az útellenırzés  
 keretein belül végzett vizsgálata. 
• A hídellenırzést rendszeres idıközönként, a közútkezelési szolgáltatási 

osztálynak megfelelı gyakorisággal vagy esetenként (pl. árvíz levonulása, 
közúti kárral járó súlyos baleset után) kell elvégezni. 

 
 

• A hídellenırzés során meg kell állapítani, hogy közúti jelzések a helyükön 
vannak-e, a hídpályán és a hídszerkezeten nincs-e a forgalom biztonságát 
közvetlenül veszélyeztetı hiba vagy hiányosság; nincs-e kidöntött vagy 
hibás korlát, durva szegélycsorbulás, élvédı szögacél durva lazulása, 
illetve veszélyes kátyú, vagy a hídszerkezeten ütközési sérülés, a 
vízmeder megbontására utaló elváltozás. 

 
4.942 
Hídszemle 

• A hídszemle a hídnak az útpályáról és a tereprıl vagy az áthidalt 
létesítményrıl segédeszköz nélkül, megszemléléssel végzett vizsgálata. 

• Hídszemlét kell tartani minden hídon félévenként, kivéve abban a 
félévben, amikor hídvizsgálatot végeznek. Hídszemlét kell tartani abban 
az esetben is, ha a hídellenırzést végzı személy azt - megállapításai 
alapján - kéri, vagy ha a híd állapota azt szükségessé teszi.  

• A hídszemlérıl feljegyzést kell készíteni az esetleg szükséges intézkedés 
megtétele céljából. 

• A hídszemle során meg kell gyızıdni arról, hogy 
− az elıírt, illetve szükséges közúti jelzések a megfelelı helyre 

vannak-e kihelyezve,  
− a hídpálya és a hídhoz tartozó lépcsık tiszták-e, a víznyelık, 

folyókák nincsenek-e eltömıdve; 
− a korlátok, mellvédek hibátlanok-e; 
− az útpályák, járdák burkolata, szegélyei, vízelvezetései és dilatációs 

berendezései hibátlanok-e; 
− az áthidaló és alátámasztó szerkezetek hibátlanok-e, azokon 

ütközésbıl vagy egyéb okból nincsenek-e sérülések, repedések, 
görbülések, hiányok, rendellenes átázások; a szerkezeti részek 
közötti építési hézagok nincsenek-e túlzottan megnyílva; a 
szerkezeti részek nincsenek-e szokatlanul megdılve, elcsúszva; a 
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szerkezeteken nincsenek-e a korrózióra, az acélszerkezeteken a 
kapcsolati hiányra utaló jelek; 

− a szabadon elhelyezett feszítıkábeleken nincs-e látható elváltozás; 
− a hídhoz csatlakozó töltések és azok burkolatai nem hiányosak-e, 

nincs-e rajtuk kimosás, besüppedés; a hídhoz csatlakozó út 
burkolatában nincs-e forgalmat veszélyeztetı besüllyedés; 

− az áthidalt vízfolyás medrében nincsenek-e a híd alépítményeit 
érintı kimosásra utaló jelek, a hídfıknél partcsúszások, a 
mederburkolás megbomlására utaló jelek; 

− a hídfık és felszerkezetek belsı tereit lezáró szerkezetek épek-e. 
 
 
4.943 
Hídvizsgálat 

• A hídvizsgálat a híd megszemlélhetı részeire kiterjedı vizsgálat, amely a 
hídfalazatok víz alatti részére és az alapozásokra nem terjed ki. 

• Hídvizsgálatot kell tartani minden hídon évenként, kivéve abban az 
évben, amikor a hídon fıvizsgálatot végeznek. Hídvizsgálatot kell tartani 
a következı esetekben is: 

− nagyobb árvíz vagy jéglevonulás után, annak megállapítására, hogy 
azok során keletkeztek-e a hídfalazatoknál káros mértékő 
kimosások, alámosások; 

− a hídon vagy a híd alatt bekövetkezett jármőbalesetek után, annak 
megállapítására, hogy keletkezett-e abból a hídon sérülés; 

− földrengés, alábányászás miatti földmozgás, nyomóvezeték törés, 
elektromos vezetékszakadás és hasonlók bekövetkezése után, ha a 
hídon és a hídhoz csatlakozó töltésen meghibásodástól kell tartani; 

− a hídszemle megállapításai alapján, ha az azt végzı a hídvizsgálat 
megtartását kéri, illetve elıírja. 

• A hídvizsgálatot ötévenként közvetlen közelrıl, megfelelı pontosságú 
segédeszközökkel, vizsgálóeszközökkel, mőszerekkel kell elvégezni. 

• A hídvizsgálatnál figyelembe kell venni a korábbi hídvizsgálatok és 
fıvizsgálatok megállapításait és eredményeit, amelyeket a hídvizsgálatot 
végzı személy rendelkezésére kell bocsátani. 

• A hídvizsgálat során a hídszemlénél felsorolt hibák minısítésérıl - a 
hídszemlére vonatkozó szabályok szerint - meg kell gyızıdni. 

• Ha a hídvizsgálat során olyan hiányosságot, illetve elváltozást állapítanak 
meg, amelynek értékelése a híd fıvizsgálatához tartozna, de az a híd 
fıvizsgálatáig nem halasztható, vagy a hídon fıvizsgálatot egyébként nem 
kötelezı végezni, akkor célvizsgálat elvégzése iránt kell intézkedni. 

• A hídvizsgálatról jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet a körzeti 
útfelügyelı 1 példányban átad az Önkormányzatnak, 1 példányt pedig 
irattároz. 
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• Célvizsgálat (részleges fıvizsgálat): a híd meghatározott részére kiterjedı 
és meghatározott célból, általában mőszerek igénybevételével végzett 
szakértıi vizsgálat. 

• A hídfenntartást a hídállomány állapotértékeinek figyelembevételével kell 
elvégezni. 

 
4.944 
Fıvizsgálat 
Az Önkormányzatnál nincsen olyan mőszaki jellemzıjő híd, amely fıvizsgálatot 
igényelne. 
 
 
4.945 
Egyéb rendelkezések 
Amennyiben a hidak fenntartása keretében a híd próbaterhelésére is szükség 
van, azt a közúti hidak nyilvántartásáról és mőszaki felügyeletérıl szóló külön 
jogszabályban foglaltak szerint kell végezni. 
 
4.946 
Az útüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó technikai jellegő formákat, a 
Polgármester- Jegyzı- Útkezelı Szervezet kiadmányozási mintákat, 
nyomtatványokat az e szabályzat 5. mellékleteként becsatolt 8 db iratminta 
tartalmazza. (5.22;…5.29) 
 ● Csomóponti forgalomszámláló lap 
 ● Útellenıri felszólítás közútkezelıi hozzájárulás nélküli  

   (hozzájárulástól eltérı) tevékenység megszüntetésére 
 ● Útellenıri felszólítás közútkezelıi hozzájárulás nélkül  

   (hozzájárulástól eltérıen) elhelyezett reklámtábla eltávolítására 
 ● Útellenıri felszólítás sárfelhordás megszüntetésére 
 ● Útellenıri felszólítás közútkezelıi hozzájárulás nélkül kialakított  
    útcsatlakozás, kapubehajtó megszüntetésére, illetve közútkezelıi  
    hozzájárulás beszerzésére 
 ● Útellenıri felszólítás közúti jelzıtábla pótlására, fenntartási munkáinak  
    elvégzésére 
 ● Útellenıri felszólítás közútkezelıi hozzájárulás nélküli, vagy  

   a hozzájárulástól eltérı egyéb tevékenység megszüntetésére 
 ● Hatósági intézkedéskérés közútkezelıi felszólítás alapján 
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5. Az út, a híd és egyéb mőtárgyak, valamint az úttartozékok fenntartása 
 
 

5.1 
Az útügyi, útfenntartási feladatokat, az e szabályzat 1.31/III. fejezet,  
1.32 fejezet, 1.33/III. fejezet és 1.34/III. fejezet alpontjai szerint kell végezni. 
 
5.2 
A helyi közúthálózat útfenntartási feladataira vonatkozó tevékenységek 
technikai jellegő részei, a munkafázisok elıírásai; 
 
5.3 
Az Önkormányzatnak a fenntartási munkák tervezésekor egyeztetnie kell a 
közút területén lévı vagy tervezett közmővek tulajdonosaival, illetve 
üzemeltetıivel. 
A fenntartási munkák során külön szabályok érvényesek: 
- a földutak fenntartására, 
- az útburkolatok fenntartására, 
- a járdák, gyalogutak fenntartására, 
- a várakozóhelyek fenntartására, 
- a hidak és egyéb mőtárgyak fenntartására, 
- az úttartozékok fenntartására. 
 
5.31 
A földutak fenntartása 
 
A földutak járhatóságáról a forgalmi viszonyoknak, a talaj adottságának és az 
idıjárásnak megfelelıen kell gondoskodni.  
A földutak fenntartását, a csapadékos idıjárás elmúltával, tavasszal, a talaj 
részleges kiszáradása után célszerő elvégezni. A földutak járófelületét, a profil 
kialakítását kétévente rendezni kell. A földutak fı hibái a gödrösödés, az 
elsárosodás, amelyet a nem megfelelı talajszerkezet javításával az útfelület 
egyenletessé tételével, megfelelı oldaleséssel és a csapadékvíz elvezetésének 
megoldásával – az Útkezelı Szervezet elıírásai szerint - lehet megszüntetni. 
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5.32 
Az útburkolatok fenntartása 

 
5.321 
Útburkolat hibáinak javítási fokozatai 

 
Az útburkolat hibáinak javítási fokozatai 
a) 2. fokozatú javítások: az elıre nem várható burkolathibák megszüntetése 
A 2. fokozatú javítások a forgalmat zavaró és az út állagát veszélyeztetı lokális 
hibák javítási tevékenységei. 
b) 1. fokozatú javítások: a folyamatosan kialakuló burkolathibák megszüntetése 
Az 1. fokozatú javítások a természetes elhasználódással járó állapotromlás 
következtében szükséges olyan beavatkozások, amelyekkel a rendszeres 
állapotvizsgálatok alapján elıre számolni lehet. 
A pályaszerkezet nem megfelelı teherbírásának kezelését, a profiljavítási 
feladatokat, a burkolatfelületek elöregedésébıl eredı hibák megszüntetését, a 
kopóréteg hámlások pótlását a mindenkori burkolatállapot alapján az 
Önkormányzat költségvetésével összhangban kell meghatározni és ütemezni. 
 
5.322 
A burkolathibák javításának idıhatárai 
 
A forgalmat zavaró burkolathibák (kátyúk, süllyedések, győrıdések, 
közmőaknák fedlapjainak meghibásodása) figyelemfelhívó jelzését az útellenır 
jelentése után a hiba észlelését követıen haladéktalanul ki kell tenni. A hiba 
megszüntetése a következı táblázat szerinti idıhatárokon belül indokolt. (A 
figyelemfelhívó jelzést a javítás befejezése után azonnal el kell távolítani.) 
A hiba megszüntetése a következı idıhatárokon belül indokolt: 
 

Közútkezelési szolgáltatási osztályok 
III. IV. V.-VII. 

Burkolathibák 
fokozatai 

az észleléstıl vagy bejelentéstıl függıen legkésıbb 
2. fokozat 10 nap 30 nap 45 nap 
1. fokozat az éves javítási program szerint 
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5.33 
Járdák, gyalogutak, (kerékpárutak) fenntartása 
 
Éves javítási program szerint szükséges elvégezni a járdák, (kerékpárutak) 
valamint a gyalogutak fenntartási munkáit. Ennek keretében gondoskodni kell a 
közmőszerelvény rongálódások kijavításáról, a burkolaton keletkezett 
deformációk megszüntetésérıl, a repedések kiöntésérıl, a kiemelt szegélyek, 
valamint a süllyesztett szegélyeinek megfelelı állapotáról. 
A hibák javítását az út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásától függıen, 
az elızı (5.322) táblázat szerinti meghatározott hiba megszüntetésére vonatkozó 
idıhatárok figyelembe vételével indokolt elvégezni. 
A járda-felújítási munkákkal együtt indokolt elkészíteni a mozgáskorlátozottak 
kerekes székkel történı lehajtását segítı járdaszegély-süllyesztéseket. 
 
5.34 
A várakozóhelyek fenntartása 
 
Közúthoz csatlakozó önkormányzati tulajdonú várakozóhelyek fenntartási 
munkáit - a természetes elhasználódást figyelembe véve - tervszerően, éves 
ütemterv szerint kell elvégezni.  
A fenntartási munkáknak ki kell terjedniük a várakozóhelyhez vezetı és az 
onnan elvezetı utakra és a gyalogutakra is. 
 
5.35 
A hidak és egyéb mőtárgyak fenntartása 
 
5.351 
A hidak hibáinak javítási fokozatai 
 
A hidak hibáinak javítási fokozatai a következık 
a) 2. fokozatú javítások: elıre nem látható hídhibák megszüntetése 

- a felszerkezet (fıtartó, melléktartó, hosszabbító pályalemez stb.), 
- az alépítmény (hídfık, pillérek, teherátadó szerkezetek stb.), 
- a hídtartozékok (dilatáció, korlát, közmővek stb.), 
- a pályaburkolat (hozzávezetı út, szegély stb.), 
- a hídkörnyezet (híd alatti tér, töltéslezárás stb.), 
- védıkapu, illetve a hidak védelmét szolgáló egyéb berendezések, 

olyan hibájának javítása, amely a híd teherbírását befolyásolja vagy a forgalom 
biztonságos lefolyását zavarja. 
b) 1. fokozatú javítások: a folyamatosan kialakuló hídhibák megszüntetése, 
tervszerő felújító karbantartás, a hídvizsgálat eredményeinek 
figyelembevételével 

- a felszerkezet (fıtartó, melléktarló, hossztartó pályalemez stb.), 
- az alépítmény (hídfık, pillérek, teherhordó szerkezetek stb.), 
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- a hídtartozékok (dilatáció, korlát, közmő stb.), 
- a pályaburkolat, hozzávezetı út, szegély, 
- a hídkörnyezet (híd alatti tér, töltéslezárás stb.), 
- védıkapu, illetve a hidak védelmét szolgáló egyéb berendezések, 
olyan hibáinak javítása, mely a híd élettartamát csökkentené. 

 
 
5.352 
Hídhibák javításának és mőtárgyak (támfalak, lépcsık, átereszek) 
javításának idıhatárai; 
 
A hídhibák kijavításának idıhatárai azonosak a burkolathibák kijavításának 
idıhatáraival. 
A 2. fokozatú hiba esetén, amennyiben a híd teherbírása csökken, azonnali 
forgalomtechnikai intézkedés szükséges az eredeti állapot helyreállításáig. 
Az 1. fokozatú hibák javítását a hídvizsgálatok megállapításai és a pillanatnyi 
állapot értékei figyelembevételével kell ütemezni. 
A hidak fenntartási feladatait földutak vonatkozásában is azonos módon kell 
ellátni. 
 
5.4 
A vízelvezetı rendszerek fenntartása 
 
5.41 
Az Útkezelı Szervezet által összeállított és az Önkormányzat éves  
költségvetésével összhangban lévı éves javítási program szerint kell elvégezni 
azokat a fenntartási munkákat, amelyek a burkolatról és a padkáról a víz árokba 
jutását, majd onnan a továbbfolyását a befogadóig, vagy a szikkasztását 
biztosítják. Ennek érdekében a felmagasodott padkaszakaszokat le kell nyesni, a 
kijáródott, gödrös vagy laza padkát fel kell tölteni, az árok és rézsőoldal 
kimosását ki kell javítani. 
 
5.42 
A víztelenítı árok szükséges mérető keresztszelvényét, a burkolt árkok és zárt 
vízelvezetı rendszerek mőködését az éves fenntartási program szerint, azok 
eltömıdése elıtt kell biztosítani, lakott területen kívüli és belterületi 
útszakaszokon egyaránt. A közúti folyópályák melletti burkolt árkok, folyókák 
és a vízelvezetést biztosító szegélyek rendszeres tisztán tartását is biztosítani 
kell. 
 
5.43 
Kapubehajtók alatt átvezetett zárt szelvény legalább 0,126 m² átfolyási 
keresztmetszető lehet (D= 40 cm min.; H=35 cm min.). A hidrológiai viszonyok 
függvényében, ettıl nagyobb méret is elıírható. A kapubehajtók alatti átereszek 
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karbantartása a behajtóhoz vezetı ingatlan tulajdonos feladata (függetlenül az 
ingatlan nyilvántartás adataitól), amelyet évente legalább egyszer el kell 
végezni. 
 
 
 
5.44 
Belterületen a csapadékvíz elvezetésére szolgáló mőtárgyakat az 
Önkormányzatnak évente legalább egyszer karban kell tartani, ezzel biztosítva a 
víz zavartalan lefolyását. 
 
5.45 
Földutak esetén a vízelvezetés és a hozzá kapcsolódó mőtárgyak a fenntartási 
feladatait a fentiek értelemszerő alkalmazásával kell ellátni. 
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6. Az úttartozékok fenntartása 
 
 
6.1 
A közúti jelzıtáblák hibáinak javítási fokozatai és javasolt idıhatárai 
 
Az üzemeltetési kötelezettségeket meghaladó javítások fokozatai: 
a) 2. fokozat: a felismerhetıséget, használhatóságot zavaró, valamint a  

  rongálásból eredı hibák kijavítása; 
b) 1. fokozat: az idıjárás és a természetes elhasználódás miatt szükséges pótlás. 
 
A hibák kijavításának idıhatárait a következı táblázat tartalmazza. 
 

Közútkezelési szolgáltatási osztályok 
III. IV.-VII. III./f-VII/f 

Jelzıtábla- 
hibák 

fokozatai az észleléstıl vagy bejelentéstıl függıen legkésıbb 
2. fokozat 10 nap 30 nap 30 nap 
1. fokozat javítási program szerint 

 
 
6.2 
A forgalomirányító jelzıberendezések fenntartása 
A településen jelenleg nincs forgalomirányító jelzıberendezés. 
 
6.3 
A biztonsági berendezések fenntartása 
 
6.31 
A biztonsági (vezetıkorlátok, terelıláncok, gyalogos korlátok) természetes 
elhasználódásából és szándékos rongálásból, illetve baleset következtében 
történı megrongálódásból eredı javítását, pótlását, cseréjét folyamatosan 
szükséges elvégezni. 
 
6.32 
Az idıjárás hatására fellépı hibákat azok jellegétıl, illetve mértékétıl függıen 
kialakított fontossági sorrend alapján kell kijavítani. 
 
6.4 
Az útburkolati jelek fenntartása 
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Kettı évenkénti felülvizsgálat, megkopott festés pótlása. 
 
 

7. Helyi közutak fejlesztési és hatósági feladatai 
 
 
7.1 
A helyi közutak fejlesztési és hatósági feladatait, az e szabályzat 1.31/IV-V. 
fejezet; 1.32 fejezet; 1.33/IV-V. fejezet és 1.34/IV-V. fejezetei tartalmazzák. 
 
7.2 
Az ingatlanok behajtóinak kiépítése és a behajtó alatti áteresz létesítése, a 
csatlakozó ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége. 
 
7.21 
A kapubehajtó létesítésének speciális szabályai; 
 
7.211 
Építés hatósági engedélyt igénylı közútfejlesztés (általában új útépítés) esetén 
az építési- engedélyezési terveknek, tartalmazniuk kell a kapubehajtók terveit. 
 
7.212 
Egyéb esetekben új kapubehajtót és az ez alatti átereszt a csatlakozó ingatlan 
tulajdonosa kérelmére kiadott közútkezelıi hozzájárulás (5.15 melléklet minta) 
szerint lehet építeni. A létesítendı kapubehajtónak a mőszaki paraméterei 
legalább a következı értékeket biztosítsák; 
 ● hossz: a szilárd burkolat szélétıl az ingatlan kerítéséig 
 ● szélesség: gépjármő forgalomnál: 3 m; gyalogos forgalomnál: 1,5 m 
 ● átvezetett árok: D= 40 cm vagy H= 35 cm átereszekkel 
 ● hossz esés: a 20% mértéket nem haladhatja meg. 
 
7.3 
A közútfejlesztési feladatokra való tervszerő felkészülés céljából, az Útkezelı 
Szervezet a pályázati rendszerek monitoringját mőködteti. 
A pályázatfigyelı kiterjed;  
 - állami költségvetési forrásokra, 
 - kistérségi és régiós forrásokra, 
 - útpénztár forrásaira, 
 - egyéb forrásokra. 
 
7.4 
A helyi közutak további hatósági feladataira vonatkozó tevékenységek technikai 
jellegő részeit, (Polgármester- Jegyzı- Útkezelı Szervezet feladatmegosztását), 
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a kiadmányozási mintákat, nyomtatványokat az e szabályzat 5. mellékleteként 
becsatolt 3 db iratminta tartalmazza. (5.1; 5.2; 5.30) 
 ● Járda, gyalogút építési engedélye 

● Kötelezés útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére 
 ● Útépítési együttmőködés megállapodás 
 
7.5 
A helyi közutak fejlesztési feladataiban az Útkezelı Szervezet által végzendı 
feladatok: 

• Az állami pénzeszközök megszerzésére irányuló helyi, térségi és régiós 
pályázatokat teljes körően szakmailag elıkészíti, az így megvalósuló 
beruházások teljes körő lebonyolítása, mőszaki ellenırzése, és a 
közbeszerzés lefolytatása, is a feladata. 

• Elıkészíti, a település, helyi-közút kezelésének szakmai szabályzatát az 
5/2004. (I. 28.) GKM rendeletében foglalt tartalommal. 

 
 
Szécsény, 200………………. 
 
 
 
 
 
 Dr. Serfızıné  Bartusné Novák János sk. 
 Dr. Fábián Erzsébet sk. Dr. Sebestényén Erzsébet sk. Útkezelı Szervezet 
 polgármester jegyzı  ügyvezetı igazgató 
    
 
 


