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2/2019. (…..) számú polgármesteri utasítás 

 

Segesd Község Önkormányzata 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi 

utak használatáról, karbantartásáról és 
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Jóváhagyom: …………………… 

                    szerv vezetője 
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Bevezetés 
 

Segesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a tulajdonában lévő 

külterületi utak használatát, karbantartását és ellenőrzési rendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 
 

A szabályzat az alábbi jogszabályokon alapul: 

 

 az Alaptörvény 32. §; 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §. (1) 

bekezdés. 

 

I. 

 

A szabályzat célja, hatálya 

 

1. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Önkormányzat tulajdonában álló külterületi 

utak használatának, karbantartásának és ellenőrzésének rendjét. 

2. A szabályzat személyi hatálya az Önkormányzati tulajdonú külterületi utakat 

használókra terjed ki. 

 

II. 

 

Általános fogalmak 

 

1. A mezőgazdasági út fogalma: 

 

A mezőgazdasági út szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, közcélú külterületi út a 

következő pályaszerkezetek esetén: 

 

a) burkolat nélküli külterületi földút, kialakítása szerint bogárhátas, egy, vagy kétoldali 

útárokkal, táblabejáróval, 

b) a mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készülő stabilizált földút, egy, vagy 

kétoldali útárokkal, kőágyazat és/vagy kőszórás kialakításával, 

c) aszfalt, vagy betonburkolattal ellátott felületű külterületi út.  

 

 

2. Az településközi összekötő út fogalma: 

 

A településközi összekötő utak azok a legalacsonyabb rendű közutak, amelyekhez 

mezőgazdasági utak, erdészeti utak, nem mezőgazdasági termelést végző, vagy kiszolgáló 

telepek útjai és úthálózatai, továbbá egyéb célokat teljesítő úthálózatok elemei csatlakoznak 

és biztosítják a kapcsolatokat a magasabb rendű közúthálózat felé. Jelentőségüknél fogva ezek 

az utak a települések közötti gazdasági forgalom lebonyolítását is lehetővé teszik.  

 

III. 

 

Az utak használata 

 

1. Azon ingatlan tulajdonosok, ingatlan használók, az ingatlan művelését, az azon lévő 

termények, faállomány betakarítását, kitermelését végző vállalkozók, kötelesek az általuk 

használt önkormányzati utat (utakat), az utak helyrajzi számát az Önkormányzatnál 

bejelenteni. A bejelentés alapján az önkormányzat illetékes dolgozója az önkormányzati út 

állapotáról felmérést készít.  
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Az Önkormányzat az út használójával úthasználati megállapodást köt. E megállapodásban a 

polgármester úthasználati engedélyt ad ki, melyet a megállapodásban rögzített szabályoktól 

történő úthasználat, vagy az út láthatóan jelentős károsodása esetén felfüggeszthet, 

visszavonhat.  

 

2. Az úthasználati megállapodás megkötése előtt a tervezett úthasználatot az úthasználó 

köteles tevékenysége megkezdése előtt legalább 15 nappal bejelenteni. A bejelentésben fel 

kell tüntetni a használat jellegét, módját, időtartamát, a használók adatait. 

 

3. Az úthasználó köteles az általa használt útszakaszt teljes hosszában személygépkocsik 

közlekedésére is alkalmas állapotban tartani, a keletkezett hibákat folyamatosan helyreállítani. 

 

IV. 

 

Úthasználati megállapodás 

 

Az úthasználatra vonatkozóan a szabályzat 1. melléklete szerinti megállapodást kell 

megkötni. Az úthasználati megállapodás tartalmazza: 

- a használó azonosító adatait,  

- a használat jellegét, időtartamát,  

- a használó kötelezettségeit: 

 az úthasználó köteles az út folyamatos karbantartását elvégezni, 

 az út mások által történő használatát biztosítani, 

 a munka befejezését az önkormányzat felé írásban bejelenteni, 

 az úthasználat befejezését követően azt eredeti, átvételkori 

állapotába helyreállítani, 

 az út területen terménytárolást, depózást nem végezhet, 

 tevékenységével az út szabad forgalmát nem akadályozhatja. 

 

V. 

 

A megállapodás pénzügyi vonatkozásai 

 

Az úthasználati megállapodás keretében a polgármester döntése alapján az úthasználó köteles 

az önkormányzat letéti számlájára a polgármester által megállapított letéti összeget befizetni. 

A letét összege fedezetül szolgál arra, hogy az önkormányzat az úthasználó hanyagsága 

esetén, vagy a nem megfelelő helyreállítást követően az út eredeti állapotba történő 

helyreállítását biztosítsa. Az útterület úthasználó által végzett megfelelő helyreállítását 

követően a letéti összeget az önkormányzat az úthasználó számlájára visszautalja. 

 

VI. 

 

A szabályzat hatálya 

 

A szabályzat személyi hatálya az önkormányzat területén munkát végző úthasználó 

vállalkozásokra és személyekre terjed ki. 

 

A szabályzat 2019. június 1. napján lép hatályba. 

 

Kelt: Segesd, 2019. május …. 

 

 Péntek László 

 polgármester 
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1. melléklet 

 

ÚTHASZNÁLATI   M E G Á L L A P O D Á S 
 

 

Mely létrejött egyrészről  

 

Segesd Község Önkormányzata (7562 Segesd, Szabadság tér 1., a továbbiakban: 

Önkormányzat, képviseli: Péntek László polgármester),  

 

másrészről  

 

……………………… (székhely: ……………………………………… továbbiakban: 

Használó, képviseli: …………………) között a mai napon az alábbiak szerint: 
 

 

 

1./ A Használó úthasználati engedély iránti kérelmet nyújtott be Segesd Község 

Önkormányzatához a Segesd ……………………… hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő 

út használatára. 
 

 

2./ Az Önkormányzat és a Használó megállapodnak abban, hogy a Használó az önkormányzat 

tulajdonában lévő ……. hrsz.-ú utat, a kitermelt fa kiszállítására az alábbi feltételek 

teljesülése esetén használja. A ……………. főközlekedési útra történő kiszállításhoz 

kizárólag ez az útvonal vehető igénybe.  
 

 

3./ Az önkormányzati tulajdonban lévő út műszaki állapotáról 20…. ………. ….. napján 

fényképen és videofelvételen rögzített állapotfelmérés készült. A felek rögzítik az út használat 

előtti állapotát: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

A felek rögzítik, hogy az út a használat előtt személygépkocsival történő közlekedésre 

alkalmas. 
 

 

4./ A Használó vállalja, hogy a kitermelés időszakában az általa használt útszakaszt teljes 

hosszában folyamatosan személygépkocsik közlekedésére is alkalmas állapotban tartja, a 

keletkező úthibákat a szállítás ideje alatt folyamatosan helyreállítja. A Használó a kitermelés 

befejezését követően az utat a használat előtti állapotába állítja vissza.  
 

 

5./ A Használó a megállapodás aláírásával egyidejűleg 400.000 Ft letéti összeget utal át 

Segesd Község Önkormányzatának 67000021-11028017-000000000 számú számlájára, 

melyet a munkák befejezését követő út helyreállítás után az önkormányzat a Használó 

számára visszautalja, vagy a helyreállítás elégtelensége esetén az út helyreállítására fordít. Az 

önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy az út jelentős károsodása, vagy más járművek 

közlekedésének ellehetetlenítése esetén az úthasználatot leállítsa, ezen engedélyt visszavonja.  
 

 

6./ Az út és az ahhoz tartozó terület faanyag depózására nem használható. Az úton a 

mindenkori szabad közlekedést a járművek rakodásával vagy parkolásával az úthasználó nem 

akadályozhatja.  
 

 

7./ Az úthasználat szabályairól a Használó valamennyi alvállalkozóját tájékoztatja, és velük 

egyetemlegesen felel a megállapodásban rögzített szabályok betartásáért az általuk okozott 

esetleges károkért.  
 



 
5 

 

 

8./ A felek az egymás közötti vitás kérdéseket egyeztetéssel rendezik. Amennyiben ez nem 

vezet eredményre, úgy az esetleges peres eljárásban a Nagyatádi Járásbíróság illetékességét 

kötik ki.  
 

 

A felek a fentieket tudomásul veszik, s mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírásukkal 

hitelesítik. 

 

 

Segesd, 20……………………………. 

 

 

 

 

  …………………………………    ………………………………….. 

  Segesd Község Önkormányzata               …………………….. 

Képv.: Péntek László polgármester          Képv.: ……………………… 

   Önkormányzat            Használó 

             

    

 


