
1 
 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TETÜLETE 
 

7/2016. (V. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és a képviselő-testület 
hatásköreinek a polgármesterre és a jegyzőre történő átruházásáról 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontjában foglalt feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő 
közterületekre, közutakra és tartozékaikra. 
 

2.§ 
 

Értelmező rendelkezések 
 
(1) A rendelet alkalmazása szempontjábó1: 
 
a) Közterület: A közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló 

földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, burkolt és burkolatlan 
utcák, utak, parkolók, kerékpárutak, járdák, terek, továbbá parkok, ligetek, sétányok, 
általában mindazok a területek, amelyek a közhasználat célját szolgálják, és a lakosság 
rendelkezésére állnak. 

 
b) Közút: az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, a járművek és a gyalogosok 

közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, 
e célra létesített vagy kijelölt közterület (helyi közúthálózatba tartozó gépjármű 
közlekedést szolgáló közutak, parkolók, kerékpárutak, gyalogutak és járdák).  

 
c) Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak üzemeltetője a 

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.), 
mely a hatáskör címzettje rendelkezéseiben foglaltak szerint köteles eljárni. 

 
3.§ 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közutak tekintetében, a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény által meghatározott közútkezelői hatásköreit 
részben a polgármesterre és a jegyzőre ruházza át. 
 

4.§ 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által a polgármesterre átruházott 
közútkezelői feladatok:  
 

1.) a közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a közúton folyó 
munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási 
körülmények miatt - Kkt. 14.§ (1) bekezdés a) pontja; 
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2.) a közút megrongálódásának kijavítása és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető 
helyzet elhárítása. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig a forgalomban részt vevők 
figyelmeztetése a veszélyre, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozás elrendelése, 
illetőleg a közút lezárása – Kkt. 34.§ (4) bekezdés; 
3.) a közlekedés résztvevőinek tájékoztatása a közlekedés biztonságát és zavartalanságát 
jelentősen befolyásoló körülményekről - Kkt. 3.§ (2) bekezdés 
4.) a közút biztonságos közlekedésre való alkalmas állapotáról történő gondoskodás a helyi 
közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendeletben előírtak 
szerint - Kkt. 34.§ (1) bekezdés; 
5.) a közút tisztán tartása, hó eltakarítása, síkosság mentesítése - Kkt. 34.§ (5) bekezdés; 
6.) útellenőri szolgálat működtetése, az útellenőri szolgálat működési feltételeinek 
meghatározása - Kkt. 45.§ (1) bekezdés. 

 
5.§ 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által a jegyzőre átruházott közútkezelői 
feladatok:  
 

1.) a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más 
létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú 
elfoglalásához közútkezelői hozzájárulás kiadása - Kkt. 36.§ (1) bekezdés; 
2.) útcsatlakozás (kapubehajtó, telekbejáró) létesítéséhez közútkezelői hozzájárulás kiadása 
- Kkt. 39.§ (1) bekezdés; 
3.) út területén, az alatta vagy felette elhelyezett építmény, meglévő útcsatlakozás 
felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére történő felszólítás a közlekedés 
biztonsága érdekében - Kkt. 41.§ (2) bekezdés; 
4.) a közút, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi 
rendjét meghatározó jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és 
fejlesztésére fordított költségek nyilvántartása - Kkt. 34.§ (3) bekezdés; 

 
6.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
Pásztó, 2016. május 27. 
 
 
 
 
    Dömsödi Gábor                                                                    Dr. Gajdics Gábor  
       polgármester       jegyző 


