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2022. szeptember 7-i soron következő ülésére 

 
Tárgy: Csík és Madár utcák burkolat bontási tilalmának elrendelése 

 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata érdekelt abban, hogy az újonnan megépült utak magán célból 

történő bontását megakadályozza, hiszen ezzel a megépült út műszaki állapotát védi. 

Ennek megfelelően a Képviselő-testület önkormányzati határozatokban rögzítette a megépült utcák 

burkolatbontási tilalmát, a következők szerint: 

 36/2010. (IV.26.) számú önkormányzati határozat: Sirály, Rigó és Királyka utcák 

 58/2011. (VIII.29.) számú önkormányzati határozat: Patak sétány 2-50. és 130-158. közötti 

szakasz 

 112/2012. (XII.17.) önkormányzati határozat: Patak sétány 72-118. közötti rész  

 59/2017. (V.30.) önkormányzati határozat: Daru, Gém, Bagoly és Galamb utcák 

 47/2018. (VII.17.) önkormányzati határozat: Vénusz és Lazac utca 

 41/2020. (VI.29.) önkormányzati határozat: Sas, Hal, Nap utcák és Nap köz 

 49/2021. (IX.14.) önkormányzati határozat: Ponty, Csóka és Harcsa utcák 

 

Az első határozatban a Képviselő-testület kifejezte azon álláspontját is, hogy az újonnan épített, illetve 

felújított utakra – általános szabályként – 5 év bontási tilalmat kíván elrendelni.  

 

A fentiekre a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. § (1) bekezdése ad törvényi 

felhatalmazást, a következők szerint: 
 34. § (1) A közút kezelője - az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva - 

köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete 

esztétikus és kulturált legyen. 

 
A bontási tilalom alól kizárólag a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. §-a ad felmentést, a 

következők szerint: 
 38. § Kezelői hozzájárulás nélkül a közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető igénybe (a 

továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési 

vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás 

vagy elemi csapás miatt szükséges. 

 
A fentiek alapján javaslom a Harcsa, Csóka és Ponty utcákra vonatkozó bontási tilalom elrendelését az 

újonnan megépült útszakaszokra.  

 

 
Határozati javaslat 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évben megépült 

belterületi utakra, illetve azok érintett szakaszaira burkolatbontási tilalmat rendel el, a következők 

szerint: 

 Madár utca esetében 2027. május 31. napig, 

 Csík utca esetében 2027. május 31. napig, 

A bontási tilalom alól kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, melyeket a közúti közlekedésről 

szóló 1988. évi I. tv. 38. §-a szabályoz. 
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