A Dusnok Önkormányzat Képviselőtestülete
12/2003. (X.27.) számú rendelete
a dűlőutak használatáról és karbantartásáról

Dusnok Önkormányzat Képviselőtestülete a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. Tv. rendelkezéseit figyelembe véve a dűlőutak használatáról és
karbantartásáról az alábbi rendeletet hozta.
1. §.
Rendelet hatálya
/1/ A rendelet hatálya kiterjed azokra a Dusnok közigazgatási területén lévő
közös dűlőutakra (továbbiakban: út), amelyeket a közforgalom céljára
megnyitottak, valamint a forgalom elől el nem zárt magánutakra. Továbbá
kiterjed a közúti közlekedésben résztvevőkre, közúti járművekre (továbbiakban:
járművek) az utak környezetére és a közúti közlekedést szolgáló
létesítményekre.
2. §.
Értelmező rendelkezések
/1/ Közúti jármű: Közúti szállító vagy vontatóeszköz (ideértve az önjáró és
vontatott munkagépek is).
Út: A gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közterület ill.
magánterület. (közút, magánút, külterületi út)
Út műtárgya: A híd, az áteresz, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok,
csatorna, vagy más vízelvezető létesítmény.
Út határa: Az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát más vízelvezető
létesítményt is magába foglaló külső széle.
Út területe: Az út határai közötti terület.
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Közúti közlekedésben résztvevők
alapvető jogai és kötelezettségei
/1/ A közlekedésben mindenkinek joga van részt venni. A dűlőutat és a forgalom
elől el nem zárt magánutat közlekedés céljából gyalogosként vagy
járművezetőként bárki igénybe veheti.
/2/ Az utat állagának sérelme nélkül mindenki szabadon használhatja.
/3/ Az úton csak olyan jármű közlekedhet, amely az út állagát, vagy tartozékait
nem rongálja.
/4/ Aki a közlekedésben részt vesz, köteles:
a./ a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani
b./ úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse,
másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
/5/ Útkereszteződésben – közúti jelzések hiánya esetén – a jobbról érkező
járműnek van elsőbbsége.
/6/ A dűlőutat beszennyezni, az útra a közlekedés biztonságát, vagy
zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad.
4. §.
Dűlőutak kezelése, fenntartása
megszüntetése
/1/ A dűlőutak kezelője tulajdonosa Dusnok Önkormányzat.
A magánutak tekintetében az út kezelője az a tulajdonos, akié az út területe.
/2/ A dűlőutak megrongálódását az önkormányzat köteles haladéktalanul
kijavítani és a forgalom biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani.
/3/ Az útfenntartást a közlekedés huzamosabb akadályoztatása nélkül kell
végezni.
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építéséhez és elhelyezéséhez (annak megváltoztatásához) a Közlekedési
Felügyelet engedélye szükséges. Műtárgyak építése és elhelyezése, a vízjogi
engedélyezés a Vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik.
/5/ Fenntartási munkának tekintendő:
Pl: az utat szegélyező élő sövények, bokrok metszése és nyesése, valamint azok
növényvédelme is, továbbá a vízelvezető árkok, mezsgyék, átereszek
gyomtalanítása, útszélek gyommentesítése.
A sövények és bokrok metszésével és nyesésével meg kell akadályozni, hogy a
sövény és a bokor az út használatát, vagy forgalmát gátolja.
/6/ Az út fenntartásáról az utat járműforgalom céljára rendszeresen használók és
az út mellett fekvő ingatlanok tulajdonosai (használói) érdekeltségük arányában
gondoskodjanak.
/7/ Ha a dűlőút szilárd burkolatú közúthoz csatlakozik, az úton közlekedők
kötelesek arra ügyelni, hogy a földútról a járművek földet, iszapot, sarat, követ
vagy egyéb anyagot ne hordjanak fel.
/8/ Az út mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles saját költségén elvégezni az
ingatlanán lévő fákon és növényzeten az út állagának védelme és a forgalom
biztonsága érdekében szükséges gondozási munkákat.
5. §.
Útellenőri szolgálat
/1/ Dusnok önkormányzat, mint a dűlőutak (külterületi utak) tulajdonosa
útellenőri szolgálatot működtet.
/2/ Útellenőri feladatok:
- A külterületi út állapotának, tisztaságának figyelemmel kísérése
- Külterületi út mellett végzett tevékenységek ellenőrzése
/3/ Az útellenőr feladatának ellátása során intézkedik, figyelmeztet, a
szabálytalan magatartás megszüntetésére felhív, illetve szabálysértési
feljelentést tesz.
/4/ Az útellenőri feladatokat a mezőőri szolgálat köteles ellátni.
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7. §.
Záró rendelkezések
/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dusnok, 2003. október 14.

Pálinkás Emilné sk.
Jegyző

Palotai Péter sk.
polgármester

Kihirdetve: 2003. október 27.

Pálinkás Emilné sk.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2012. május 15-én.

Palotai Péter
polgármester
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Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2012. május 15-től.

