
 
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete  

a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 

 

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

A helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályait az 1. melléklet tartalmazza. 

 

2. § 

(1) A IV. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó belterületi kiszolgáló és lakóutak: 

a) Dózsa György utca, 

b) Kossuth Lajos utca, 

c) Széchenyi István utca, 

d) Akác utca burkolt szakasza, 

e) II. Rákóczi Ferenc utca, 

f) 94 hrsz.-ú út 

(2) A IV.f. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó belterületi kiszolgáló és lakó utak: 

a) Petőfi Sándor utca, 

b). Akác utca burkolatlan szakasza, 

(3) Az V. és V.f. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó külterületi utak:  

A helyi építési szabályzatban beépítettként feltüntetett területen kívül (külterületen) vezető közutak. 

(4) VII. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó gyalogutak és járdák: 

A belterületi közutak melletti, valamint gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak, gyalogutak. 

 

3. § 

(1) A helyi közutakról, azok műszaki, minőségi, forgalmi, és baleseti adatairól, továbbá forgalmi rendjét 

meghatározó jelzésekről, a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségekről a 

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnak nyilvántartást kell vezetni. 

Nyilvántartás adatainak, meg kell felelnie a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. 

(I.28.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) C) függelékében meghatározott tartalmi 

követelményeknek. 

(2) A polgármester átruházott hatáskörébe tartozó, a közút kezelésével kapcsolatos feladatok: 

a) közútkezelői hozzájárulások kiadása, 

b) a közút állagát érintő beavatkozások engedélyezése, 

c) a közút nem közlekedés célú igénybevételének engedélyezése, 

d) a közút közlekedés célú rendkívüli igénybevételének engedélyezése, 

e) a közút melletti ingatlanok használatával összefüggő hozzájárulások kiadása, nyilatkozatok megtétele, 

f) helyreállítási, üzemeltetési, fenntartási stb. kötelezettség ellenőrzése, 

g) rendkívüli eseményekhez kapcsolódó intézkedések megtétele, 

h) rendkívüli esemény pl. elemi csapás, közúti baleset esetén saját hatáskörben szükséges intézkedés 

megtétele pl. forgalomterelésre, közúti jelzések kitételére, 

i) útkezelők egymás közötti egyeztetés elvégzése (országos, magán utak kezelőivel történő egyeztetések), 

j) hatósági és egyéb eljárásokban útügyi érdekek érvényesítése. 



 

4. § 

(1) A közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen 

környezete pedig esztétikus és kulturált legyen. 

(2) A IV-V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak burkolatának tisztántartása: 

a) kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain szükség szerint, de legalább évente két alkalommal sepréssel kell 

pormentesíteni, 

b) nyílt árkos vízelvezetésű útszakaszokon az útburkolatok tisztítását – nagyobb szennyeződések 

eltávolítása miatt – eseti jelleggel kell elvégezni. 

(3) Járdák, gyalogutak tisztántartása: 

a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: ÖR) 

foglaltak szerint, az ingatlan előtti járdaszakasz, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 

műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról az 

ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia, 

b) az önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz csatlakozó, illetve ingatlanhoz nem csatlakozó járdák, gyalogutak 

tisztántartásáról, eseti jelleggel a közút kezelője gondoskodik. 

(4) Hidak és egyéb műtárgyak üzemeltetése: 

A hidak és az egyéb műtárgyak felszerkezetéről a szennyeződéseket szükség szerint, évente legalább egy 

alkalommal el kell távolítani, különös tekintettel a korrózió védelemre. 

(5) Úttartozékok tisztán tartása: 

IV-V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt utakon szükség szerint eseti jelleggel kell tisztántartási 

munkákat elvégezni a közúti jelzőtáblák, vezetőoszlopok, vezetőkorlátok és egyéb úttartozékok 

vonatkozásában. 

(6) Várakozóhelyek tisztántartása: 

A várakozóhely, valamint a várakozóhelyek területén lévő utak, az oda- és elvezető gyalogutak 

tisztántartásáról a várakozó helyet megközelítő út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásának 

megfelelően kell elvégezni. 

(7) A tömegközlekedési megállóhelyek tisztántartásáról, eseti jelleggel az Önkormányzat gondoskodik. 

 

5. § 

(1) A síkosság elleni védekezés, a közútról a hó eltakarítása a közút kezelőjének a feladata. 

(2) A téli üzemeltetés során az Önkormányzat síkosság elleni védekezés céljából csak környezetbarát 

síkosság mentesítő anyagot használhat. 

(3) Minden év november 10.-ig. téli üzemeltetési tervet kell készíteni. A téli üzemeltetési tervet a GKM 

rendelet D) függelékében leírt tartalmi követelmények alapján kell elkészíteni. 

 

6. § 

(1) A síkosság elleni védekezés során a IV, V, VII. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó helyi 

közutakon a szórási munka megkezdésének időpontja az észleléstől számítva 5 óra, a síkosság 

megszüntetésének határideje 24 óra. 

(2) A határidők átlagos téli időjárásra vonatkoznak. Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet         

-8 °C vagy annál magasabb, és a szél sebessége kisebb, min t 30 km/óra. Alacsonyabb hőmérséklet vagy 

nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a szórási munka észleléstől számított megkezdése 

eltolódhat, és elvégzésének időtartama meghosszabbodhat. 

(3) A helyi közutak melletti járda síkosságmentesítését a közútkezelői szolgáltatási osztályba sorolás szerint 

kell elvégezni, figyelemmel az ÖR előírásaira. 

 

 



7. § 

(1) Az IV szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, ha a hóréteg vastagsága eléri az 5 cm-t a hó eltávolítását 

meg kell kezdeni. A hóesés megszűnését követő 24 órán belül a hó eltávolítást el kell végezni. 

(2) Az útvonalak hómentesítésének sorrendiségét a téli üzemeltetési tervben kell rögzíteni. 

(3) Külterületi utakon hóeltakarítás csak indokolt esetben eseti jelleggel végezhető. 

(4) A várakozóhelyek hóeltakarítása a személygépkocsival történő járhatóság biztosításának elvégzéséig 

terjed. 

 

8. § 

(1) A közút forgalmi rendjének kialakítását a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb 

változása estén, de legalább öt évente felül kell vizsgálni. 

(2) A közúti forgalom biztonságát befolyásoló közúti jelzéseket megrongálódásuk esetén, vagy 

felismerhetőségük, észlelhetőségük leromlása esetén lehetőség szerint a legrövidebb időn belül helyre kell 

állítani, cserélni vagy pótolni kell.  

 

9. § 

(1) A közút határán belül a közlekedés biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani. A közúti jelzés 

láthatóságát zavaró növényzet eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell. 

(2) A IV, V, VII. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó helyi közutak határán belül a fűkaszálást 

növényzet gondozását szükség szerint, de a koronaélen belül évente legalább négy alkalommal, a 

koronaélen kívül legalább kettő alkalommal kell elvégezni. 

 

10. § 

(1) A forgalmat veszélyeztető vizeket a lehetséges legrövidebb időn belül el kell vezetni. 

(2) Az úttest megfelelő víztelenítése érdekében 

a) a nyílt csapadékelvezető árokkal rendelkező területeken, az ÖR-ben foglaltakra figyelemmel az árkokat, 

átereszeket tisztán kell tartani, 

b) a zárt csapadékelvezető rendszerrel ellátott területeken a vízelnyelő aknák és rácsaik tisztítását az 

Önkormányzatnak szükség esetén, de legalább évente egy alkalommal el kell végeznie. 

 

11.§ 

(1) A forgalmat veszélyeztető hibák észlelése esetén, azokat egy héten belül ki kell javítani. 

(2) Autóbusz megállóhelyeken az utasok biztonságát veszélyeztető burkolathibákat mielőbb, de legalább egy 

héten belül meg kell szüntetni. 

(3) A forgalomra veszélyes helyek és helyzetek jelzéséről haladéktalanul gondoskodni kell, illetve a 

hibaelhárítás befejezéséig azt fenn kell tartani. 

 

12. § 

(1) Útellenőrzést az Önkormányzatnak a IV., V. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó helyi közutak 

esetében negyedévente, a VII. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó helyi közutak esetében 

félévente, a földutak esetében évente kell elvégeznie. 

 

13. § 

(1) Földutak járhatóságáról az Önkormányzatnak gondoskodnia kell, a járófelületét szükség szerint rendezni 

kell. 

(2) Útburkolatok fenntartása: 

a) az előre nem várható burkolathibákat az észleléstől, vagy bejelentéstől számított 30 napon belül, 

b) a folyamatosan kialakuló burkolathibákat éves ütemterv szerint 



ki kell javítani. 

(3) Várakozóhelyek burkolatában jelentkező hibákat éves ütemterv szerint kell kijavítani. 

(4) Úttartozékok fenntartása: 

A közúti jelzőtáblák javítását, cseréjét 

a) felismerhetőséget, használhatóságot zavaró, valamint rongálásból eredő hibák esetén 30 napon belül,  

b) az időjárás és a természetes elhasználódás miatt szükséges pótlást éves ütemterv szerint 

kell elvégezni. 

 

14. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Liktor Róbert 

polgármester 

Fehér Lászlóné 

címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (IV. 28.) 

önkormányzati rendeletéhez 

 

 

Helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályai 

 

Helyi közutak és közúti szakaszok 

útkategóriái 

Közútkezelési szolgáltatási osztály 

burkolt úton 

Közútkezelési szolgáltatási osztály 

föld úton 



Belterületi kiszolgáló és lakóutak IV. IV.f. 

Külterületi közutak V. V.f. 

Gyalogutak és járdák VII. VII.f. 

 

 

 

 
 


