
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 

2022. november 29-i soron következő ülésére 

 

Tárgy: téli közterületbontás kérdése 

 

2018. augusztusától az Észak-Budai Zrt. végzi az elektromos csatlakozó vezetékek tervezését és kiépítését az észak- és 

dél budai régióban. 

A 2018. évben az Észak-Budai Zrt. megkereste Önkormányzatunkat azzal a kérdéssel, hogy téli időszakban 

engedélyezzük-e a közterületbontást és ha igen, milyen feltétellel. Kérték, hogy álláspontunkról tájékoztassuk az 

Észak-Budai Zrt-t. 

A fentiek alapján a Képviselő-testület 12/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelettel módosította a közterületek 

használatáról szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet, rögzítve a következőket: 

„A november 15. és március 15. közötti időszakban szilárd burkolatra vonatkozó burkolatbontási engedély nem 

adható ki, ide nem értve a haváriás esetek miatti burkolatbontásokat.” 

 

Az ELMŰ Hálózati Kft. (Eon cégcsoport) 2022. október 29. napon kelt levelében megkereste Önkormányzatunkat, 

hogy vizsgáljuk felül a burkolatbontási tilalom kérdését. 

Indoklásában elmondta, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi törvényt a 2022. évben módosították. A 36.§ (5) 

bekezdése szerint a közcélú hálózat építése céljából a közterület felbontása a november 15. és március 15. közötti 

időszakban is engedélyezhető a közút kezelője által, amennyiben a közművezeték üzemeltetője vállalja, hogy olyan 

műszaki-technológiai megoldás szerint jár el, amellyel az érintett közterület végleges helyreállítása a közúti 

közlekedés biztonságát nem veszélyeztetve, az időjárási körülményekhez igazodva szakszerűen, az útügyi műszaki 

előírásokban foglaltaknak megfelelően elvégezhető, és a közművezeték üzemeltetője az alkalmassági időtartamra 

(miniszteri rendelet szerint) jótállást vállal az elvégzett munkára. 

Az ELMŰ Hálózati Kft. rögzítette, hogy ezeket a feltételeket vállalja. 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a helyreállítási munkákkal sokszor adódott probléma (minőségi probléma, illetve 

nagyon hosszú helyreállítási idő), ezért – közterület felügyelőnkkel is egyeztetve – nem javasolom a téli időszakra 

vonatkozó bontási tilalom feloldását. 

Megjegyzem, hogy a téli időszakban a közterület zöldfelületi részének a bontására továbbra is van lehetőség a 

megfelelő közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás birtokában. 

A fentiek alapján nem javaslom a közterületek használatáról szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását, 

de jelen helyzetben szükségesnek látom a testületi álláspont határozatban történő rögzítését.  

 

 

Határozat javaslat 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a november 15. és március 15. közötti 

időszakban a szilárd burkolat bontására vonatkozó tilalmat nem kívánja feloldani. A fentiek alapján a Képviselő-

testület a közterületek használatáról szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendeletet nem kívánja módosítani. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

 

Remeteszőlős, 2022. november 17. 

          Szathmáry Gergely 

               polgármester 

 

 


