Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útosztályba sorolásáról és azok nem
közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya és célja
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén belül a
Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi közútra.
2. § (1) E rendelet célja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó utakat útosztályba sorolja és a
besorolásnak megfelelően a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő
díjtételeket megállapítsa.
(2) A Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén, de a fővárosi önkormányzat
tulajdonában, illetve kezelésében lévő közutak jegyzékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A helyi közutak útkategóriába sorolása
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő közutakat két útosztályba
sorolja:
a) Belterületi másodrendű főutak
b) Gyűjtőutak, kiszolgáló és lakóutak, külterületi közutak
(2) A 3. § (1) bekezdés a) pontjába az országos közúthálózat kisebb forgalmú másodrendű
főútjainak és nagy forgalmú mellékútjainak elsősorban átmenő forgalmat lebonyolító
belterületi szakaszai, valamint az egyes városi alközpontok egymás közötti forgalmát levezető
közutak tartoznak. Ezen közutak jegyzékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozik valamennyi, a (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli
közút, beleértve a kiépítetlen földutakat is. Ezen közutak jegyzékét e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.

Igénybevételi díjtételek
4. § (1) A közút nem közlekedési célú igénybevételének jellegétől függően az alábbi
díjtételeket kell alkalmazni:
Helyi közutak

Építési munkaterület

3. § (1) a)
Belterületi másodrendű főút

100 Ft/m2/nap

3. § (1) b)
Gyűjtőutak, kiszolgáló és lakóutak, külterületi 50 Ft/m2/nap
közutak
Figyelembe vehető egyéb szempontok

Szorzószám

Közút teljes lezárása

5

(2) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért az úttesten kívül (járdán,
földpadkán) végzett munkálatok esetén nem kell díjat fizetni.
(3) Mentes az út-igénybevételi díj fizetése alól a közút kezelője által vagy megrendelésére
végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz, építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú
igénybevétel. A XVIII. kerületi lakosok érdekében végzett nagyarányú közműfejlesztés esetén
a beruházó kérelmére, a közút műszakilag indokolt elengedhetetlenül szükséges
igénybevételéért fizetendő út-igénybevételi díj megfizetése alól felmentés adható. A díj
megfizetése alóli felmentésről a polgármester dönt.
5. § A közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevételére
vonatkozó rendelkezéseket a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a közutak
igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet határozza meg.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépése után indult
ügyekben kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába
sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról
szóló 17/2002. (IV. 02.) önkormányzati rendelet.
Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése szerint a közút területének nem közlekedési célú
igénybevételéért – az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével
– igénybevételi díjat kell fizetni.
Az igénybevételi díj meghatározásához szükséges az utak útosztályba sorolása.
Részletes indokolás
1. §-hoz: a rendelet hatályáról rendelkezik.
2. §-hoz: meghatározza a rendelet célját, s rendelkezik a Budapest XVIII kerület
közigazgatási területén, de nem a kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő utakról.
3. §-hoz: az önkormányzat tulajdonában lévő közutak útosztályba sorolását határozza meg.
4. - 5. §-hoz: a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj
mértékéről rendelkezik, valamint a közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban
foglaltaktól eltérő igénybevételére vonatkozó szabályokat.
6. §-hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a
hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet,
valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel
végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon
hatályát veszti.
Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. május 4.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

