
 
 Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 20/2011. (IX.20.) sz. Ök. rendelete  

a magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről 
a 11/2012.(IV.16.) sz. rendelettel egységes szerkezetben 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény által nem szabályozott helyi 
társadalmi viszonyok rendezésére az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1.§  
 

 (1) E rendelet célja, hogy a gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése érdekében Bugyi 
nagyközség belterületén a magánszemélyek kivitelezésében közterületen és közterületként használt 
területen megvalósuló járdaépítések során felmerülő anyagköltség egy részét az önkormányzat 
viselje.  
 
(2) E rendelet hatálya Nagyközség belterületére terjed ki.  
 
(3) E rendelet alkalmazása szempontjából  

a) járda: a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, szegéllyel vagy 
más módon elválasztott része amely szilárd burkolattal (beton, térkő) rendelkezik.  
b) járdaépítés: az ingatlan előtti szilárd burkolattal nem rendelkező járdaszakasz szilárd 
burkolattal ( térkő) történő ellátása.  
c) térkő: járda burkolásához szükséges és erre célra gyártott 10*20*6cm méretű kő   

 
2.§  

 
(1) Az önkormányzat a magánszemélyek kivitelezésében, a tulajdonukat képező lakóingatlan előtti 

közterületen és közterületként használt területen történő járdaépítéssel összefüggő - e 
rendeletben foglalt feltételek teljesítésével- alábbi anyagokat biztosítja és annak költségeit viseli:  

 
a) országos közút mellett elhelyezkedő ingatlanok esetében 1,5 szélességű járda építéséhez 

szükséges térkőburkolatot és az utcafront teljes szélességében szegélykövet, 
 
b) önkormányzati tulajdonú közterületek mellett elhelyezkedő ingatlanok esetében 1,15 

szélességű járda építéséhez szükséges térkővet és az utcafront teljes szélességében 
szegélykövet,  

 
c) abban az esetben, ha legalább három ingatlan tulajdonosa együttesen, egyidőben és 

egybefüggően megépíti a járdát  az építéshez szükséges sódert biztosítja az  e rendelet 2.§.-
4.§-ában foglalt feltételek teljesítése esetén.   

 
1d) azon belterületi, vagy Czanik Ürbőn található beépített telkek esetében, melyeknek 

kerítéshossza meghaladja a 60 métert és tulajdonosa egybefüggően megépíti a járdát 
az építéshez szükséges sódert. 

 
(2) A kapubejáró szükséges útalap erősítésének (beton alap, 6 cm nél vastagabb térkő) 

anyagköltségét a Hivatal nem biztosítja.  
 
 
                                                           
1 Beiktatta a 11/2012. (IV.16.) sz. rendelet, hatályos 2012. május 01-től 



(3)  Az (1) bekezdésben foglaltak anyagok elszállításról az igénylőnek magának kell  gondoskodni   
 
(4) A járdaépítéssel összefüggő kivitelezés munkadíját a kérelmezőnek kell vállalnia. 
 
 
 

3.§. 
 
(1) A 2.§.-ban foglalt költségvállalást a kérelmező a (2)-(4) bekezdésekben foglalt feltételekkel 

nyújtja. 
 
(2) A járdaépítés csak jogerős járdaépítési engedély birtokában kezdhető meg.  
 
(3) A Polgármesteri Hivatal az 1.§.ban meghatározott mértékű térkövet és szegélykövet jogerős 

járdaépítési engedély birtokában az erre a célra rendszeresített JÁRDAÉPÍTÉSI UTALVÁNY 
kiadásával teljesíti. 

 
(4) A JÁRDAÉPÍTÉSI UTALVÁNY kizárólag a KK Kavics Kft és a Dunabet Kft telephelyén váltható be.  
 
(5)   Az utalvány át nem ruházható és kizárólag az építési engedélyben foglalt járdaépítésre 

használható fel.   
 
(6) A térkövet és szegélykövet a jogerős járdaépítési engedély, illetve a JÁRDAÉPÍTÉSI UTALVÁNY 

kiadását követő 60 napon belül a járdaépítési engedélyben meghatározott műszaki tartalom 
szerint, szakszerűen az ott meghatározott építési helyre be kell építeni.   

 
4.§.  

(1) A járdaépítési engedélyt a tulajdonosnak erre rendszeresített nyomtatványon kell kérnie.  
 
(2) A járdaépítési engedélyezéssel összefüggő költségeket (tervdokumentáció, tervezés) az 

Önkormányzat átvállalja.   
 

5.§. 
 

Amennyiben a kiadott térkövet, szegélykövet e rendeletben foglalt határidő - meghosszabbítás 
esetén azon határidő - elteltével nem a megadott helyre vagy az engedélytől eltérő helyre építi a 
kiadott térkő és szegélykő költségének erejéig az engedélyezőt visszafizetési kötelezettség terheli.   

6.§.  
 

A térkő és szegélykő a járdaépítési engedélyben foglaltak szerinti szakszerű beépítését és az anyag 
felhasználását a Hivatal ellenőrzi. 

7.§.  
  

E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
 
Bugyi. 2011. július 27. 
 
 

Szatmári Attila  Somogyi Béla 
Jegyző polgármester 

 
Jelen rendelet 2011. szeptember 20. napján lett kihirdetve. 



 
   

                                      Szatmári Attila  
                            jegyző 

 


