
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő testület 

2021. november 9-i soron következő ülésére 
 

Tárgy: hókotrás, síkosságmentesítés 

 

A jogi szabályozás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának jelöli meg a síkosságmentesítést, a következők 

szerint: 

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a az önkormányzat 

feladataként jelöli meg a helyi közutak fenntartását. 

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.§-a rendelkezik arról, hogy a közút forgalmának 

biztonságát veszélyeztető helyzetet a közút kezelőjének kell elhárítani. 

3. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a helyi közút 

téli útüzemeltetési feladatait az önkormányzatnak kell ellátni. A rendelet rögzíti a síkosságmentesítés alapvető 

szabályait is, melyek a következők: 

 A Patak sétány szolgáltatási osztálya III/f, a többi úté IV/f. 

 Szórási munka megkezdésének időpontja 2-3 (III/f), illetve 4-5 (IV/f) óra 

 Síkosság megszüntetésének határideje 8 (III/f), illetve 24 (IV/f) óra 

 Hóeltávolítás megkezdése 15-20 cm hó esetén, teljes eltakarítás a hóesés megszűnésétől számított 24 órán 

belül (III/f). A IV/f szolgáltatási osztályba tartozó utak esetén a fenti feladatok elvégzése után a szgk-val 

való járhatóságot kell biztosítani. 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata a 2010/2011. évi szezonig a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel 

végeztette a hókotrást és a síkosságmentesítést, szerződés alapján. A 2011/2012. évi szezontól már alapvetően az 

Önkormányzat tulajdonában álló Mitsubishi L200 4WD tehergépkocsival oldottuk meg, de az ellátás 100%-os 

biztonságának megtartása érdekében megtartottuk a szerződéses viszonyt az FKF Zrt-vel. Így a hókotrást saját 

hatáskörben végeztük, a szóróanyagot pedig az FKF Zrt. Nagykovácsi úti telephelyén szereztük be. A gépjármű 

vezetését jellemzően a közterület-felügyelő látta el, esetenként különböző segítséggel. 

A tavalyi évben beszereztük az Unimog U-1450 típusú kommunális teherautónkat, melyet síkosságmentesítő 

berendezéssel vásároltunk meg. Ezzel hatékonyabbá és gyorsabbá vált a feladat ellátása. 

 

A télre oly módon már felkészültünk, hogy elvégeztük az autó téli üzemre történő felkészítését. Jelen 

helyzetben arról kell döntenünk, hogy az ellátás 100%-os biztonságának megtartása érdekében megerősítsük-e a 

szerződéses viszonyt az FKF Zrt-vel 

Az elmúlt 11 évben azért az FKF Zrt-t választottuk, mert árai révén mindig az bizonyult a legelőnyösebbnek 

(ár-szolgáltatás arányban). Sem az árban, sem a kiállási időben nem kaptunk jobb ajánlatot. 

Emlékeztetőként az alábbiakban bemutatom az összefoglaló táblázatot, az FKF Zrt-re vonatkozóan. 

 
Időszak Hó-kotrás, 

Síkosság mentesítés 

Szóró anyag - só Szóró anyag – sós 

homok 

Kiállási idő 

2008-2010 23.000,-Ft/óra+ÁFA 11.000,-Ft/m3+ÁFA - kb. 8-12 óra 

2009-2010 23.000,-Ft/óra+ÁFA 16.300,-Ft/m3+ÁFA 12.000,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

2010-2011 24.000,-Ft/óra+ÁFA 21.000,-Ft/m3+ÁFA 13.000,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

2011-2012 25.000,-Ft/óra+ÁFA 21.900,-Ft/tonna+ÁFA 13.650,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

2012 - 2013 26.000,-Ft/óra+ÁFA 24.790,-Ft/tonna+ÁFA 12.800,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

2013 - 2014 26.000,-Ft/óra+ÁFA 24.800,-Ft/tonna+ÁFA 12.800,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

2014 - 2015 30.600,-Ft/óra+ÁFA 25.920,-Ft/tonna+ÁFA 17.900,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

2015-2016 30.600,-Ft/óra+ÁFA 25.920,-Ft/tonna+ÁFA 17.900,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

2016-2017 32.500,-Ft/óra+ÁFA 25.920,-Ft/tonna+ÁFA 17.900,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

2017-2018 37.370,-Ft/óra+ÁFA 25.920,-Ft/tonna+ÁFA 17.900,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

2018-2019 37.370,-Ft/óra+ÁFA 25.920,-Ft/tonna+ÁFA 17.900,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

2019-2020 37.370,-Ft/óra+ÁFA 25.920,-Ft/tonna+ÁFA 17.900,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

2020-2021 37.370,-Ft/óra+ÁFA 25.920,-Ft/tonna+ÁFA 17.900,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

2021-2022 37.370,-Ft/óra+ÁFA 25.920,-Ft/tonna+ÁFA 17.900,-Ft/m3+ÁFA kb. 8-24 óra 

 
A fentiek alapján látható, hogy az elmúlt években a szóróanyag ára nem változott. A saját eszköz 

használatával – átlagos telet (15 havas nap) feltételezve – 2.135 eFt összegű szolgáltatást nem kell igénybe venni. 



 

 

 

Fontos megemlíteni, hogy az FKF Zrt-vel keretszerződést kötünk, így csupán akkor kell igénybe vennünk a 

szolgáltatásait, ha saját erőből nem tudjuk megoldani a síkosságmentesítést. Fizetési kötelezettségünk is csak ekkor 

van, mivel készenléti díjat nem kell fizetnünk. 

Megkértem az árakat az FKF Zrt-től. Az ajánlatukat jelen előterjesztéshez mellékelem.  

A biztonságos ellátás érdekében kérem a Képviselő-testületet, hogy a hókotrásra és síkosságmentesítésre 

vonatkozó, az FKF Zrt-vel kötendő szerződés megkötésére hatalmazzon fel, mert novemberi hóesés esetén csak így 

tudunk szóróanyaghoz jutni.  

 

 

Határozat javaslat 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021-2022. évi téli időszakban a 

hóeltakarítás és a síkosság-mentesítési feladatok ellátásának biztosítása érdekében megállapodást köt a Fővárosi 

Közterület-fenntartó Zrt-vel.  

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Fővárosi Közterület-

fenntartó Zrt.-vel történő megállapodás megkötésére. 

A szerződéses összeg kifizetése az erre a célra kijelölt költségvetési jogcímen belül biztosított keret terhére történik. 

 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: polgármester 

 

Remeteszőlős, 2021. november 3. 

 

 

 

 

       Szathmáry Gergely    

              Polgármester 



 

 

 


