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Budapest,.... •■• 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat .../2009. 
(...) sz. önkormányzati rendeletének 
megalkotására az Önkormányzat 
tulajdonában álló helyi közutak útkategóriába 
sorolásáról és a helyi közutak nem 
közlekedési célú igénybevételi díjának 
megállapításáról szóló 8/2007. (II. 16.) 
számú rendelet módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak útkategóriába sorolásáról és helyi közutak 
nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díj megállapításáról szóló 
8/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése rendelkezik 
arról, hogy a Képviselő-testület legfeljebb évente egy alkalommal módosíthatja a díjtételeket 
és a díjtételen felül alkalmazható szorzószám mértékét a Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság javaslatára. 

Ilyen díjtétel módosítás 2007. évben történt utoljára. A fentiek és az eltelt időszak inflációját 
figyelembe véve javasoljuk a megállapított díjtételek kb. 30%-kal történő emelését. 
A módosítási javaslatunk során figyelembe vettük azt, hogy amennyiben az emelés túlzott 
nagyságú, úgy a közművállalatok költségmérlegelés után fejlesztések helyett az üzemzavar 
elhárítási munkákat végzik csak el. 

Továbbá az emelés mértékének elosztásánál szem előtt tartottuk, hogy az útkategóriák 
megosztásánál a legtöbb munkavégzés a mellék és lakó-utak illetve a gyűjtő utaknál 
jelentkezett az elmúlt években (Összességében 2006. évben 8.726.180.-Ft folyt be, 2007. 
évben 5.881.330,-Ft, 2008. évben 7.695.270,-Ft). 

Szükséges kiemelnem, hogy az országos közutakra vonatkozó, a közutak igazgatásáról szóló 
19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben javasolt összeghatárnál jelen rendelet magasabb 
díjtételeket állapít meg (pl.: II. rendű főút 25-50 Ft/m2/nap helyett 70 Ft/m2/nap). 

Az előterjesztést a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság soros ülésén 
tárgyalja, s a Bizottság döntéséről az elnök szóbeli tájékoztatást ad. 



A fentiekben leírtak figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. 

Rendeletalkotási javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 

/2009.( ) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló 
helyi közutak útkategóriába sorolásáról és helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevételéért fizetendő igénybevételi díj megállapításáról szóló 8/2007. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

Budapest, 2009. október 02. 

Verbai I ajos 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



.../2009. (...) sz. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati 
rendelet 

Az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak útkategóriába 
sorolásáról és helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő 
igénybevételi díj megállapításáról szóló 8/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai 

Önkormányzati rendelet módosításáról 

1. § A rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul: 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. tv. (továbbiakban: Kkt.) 9. § (2) bekezdésében feladatkörébe utaltak 
végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja. 

2. § A rendelet 1. § -a az alábbiak szerint módosul: 

A rendelet hatálya: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási 
területén belül az Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi - burkolattal ellátott és 
burkolat nélküli - közútra kiterjed. 

3. § A rendelet 2. számú melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. 

4. § E rendeletmódosítás 2010. január 01-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követően 
indult ügyekben kell alkalmazni. 

Verbai Lajos Dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: Budapest, 2009. október 15. 
A hatálybalépés napja: Budapest, 2010. január 01. 



1. számú melléklet 

2. számú melléklet 

a .. ./2009. ( ) sz. önkormányzati rendelethez 

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak 

Közúti kategóriák Igénybevétel jellege, építési munkaterület 

Belterületi II. rendű főút 70,-Ft/m2/nap* 

Gyűjtő út 60,-Ft/m2/nap * 

Lakó- és kiszolgáló út 40,-Ft/m2/nap * 

Kerékpárút 40,-Ft/m2/nap * 

Gyalogút 40,-Ft/m2/nap * 

A díjtételen felül alkalmazandó szorzószám a közút teljes lezárása esetén: 5 

* A díjtétel hatósági jellege miatt ÁFA mentes. 



Az Önkormányzat tulajdonában álló 
helyi közutak útkategóriába sorolásáról 
és helyi közutak nem közlekedési célú 

igénybevételéért fizetendő 
igénybevételi díj megállapításáról szóló 

8/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai 
Önkormányzati rendelet 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Alkotmány 
44/A. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazása alapján a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 
(továbbiakban: Ktv.) 9. § (2) 
bekezdésében feladatkörébe utaltak 
végrehajtására az alábbi rendeletet 
alkotja. 

A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya: Budapest 
Kőbányai Önkormányzat 
közigazgatási területén belül az 
Önkormányzat tulajdonában álló 
valamennyi - burkolattal ellátott és 
burkolat nélküli 
közútra kiterjed. 

A helyi közutak útkategóriába 
sorolása 

2. § (1) A rendelet hatálya alá az alábbi 
útkategóriák tartoznak: 

a., belterületi közutak 
aa., másodrendű főutak 
ab., gyűjtőutak 
ac., kiszolgáló és lakóutak 

b., kerékpárutak 
c., gyalogutak és járdák 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
útkategóriába sorolt közutak jegyzékét 
a rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

Igénybevételi díj 

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó 
közutak területének nem közlekedési 
célú igénybevételéért fizetendő, - a Ktv. 
37. § (1) bekezdésében előírt - 

Az Önkormányzat tulajdonában álló helyi 
közutak útkategóriába sorolásáról és helyi 

közutak nem közlekedési célú 
igénybevételéért fizetendő igénybevételi díj 

megállapításáról szóló 8/2007. (II. 16.) 
Budapest Kőbányai Önkormányzati 

rendelet 
módosításáról 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazása alapján a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 
(továbbiakban: Kkt.) 9. § (2) bekezdésében 
feladatkörébe utaltak végrehajtására az 
alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya: Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
közigazgatási területén belül az 
Önkormányzat tulajdonában álló 
valamennyi - burkolattal ellátott és 
burkolat nélküli 
közútra kiterjed. 

A helyi közutak útkategóriába 
sorolása 

2. § (1) A rendelet hatálya alá az alábbi 
útkategóriák tartoznak: 

a., belterületi közutak 
aa., másodrendű főutak 
ab., gyűjtőutak 
ac, kiszolgáló és lakóutak 

b., kerékpárutak 
c., gyalogutak és járdák 

(2) Az (1) bekezdés szerinti útkategóriába 
sorolt közutak jegyzékét a rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza. 

Igénybevételi díj 

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó 
közutak területének nem közlekedési célú 
igénybevételéért fizetendő, - a Kkt. 37. § 
(1) bekezdésében előírt - 



igénybevételi díjat és a külön feltételtől 
függően alkalmazható szorzószámot a 
Képviselő-testület állapítja meg. Az 
egyes útkategóriákhoz rendelt 
díjtételeket, alkalmazható szorzószámot 
a rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
(2) E rendelet alkalmazásában a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele: az úttest felbontása, az 
úttest vagy alatt végzett építési (közmű 
építése és felújítása, 72 órát meghaladó 
üzemzavar-elhárítás) munka. 
(3) Az igénybevételi díjat csak a 
munkavégzéshez szükséges területre 
kell megállapítani, a fizetendő díj 
megállapítása szempontjából minden 
töredék m2 egész m2-nek számít. 
(4) Az igénybevételi díj megfizetésének 
esedékességére, módjára, a díjfizetési 
kötelezettség elmulasztásának 
következményeire a közutak 
igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) 
KHVM r. szabályozásai irányadóak. 
(5) Mentes az igénybevételi díj alól: az 
Önkormányzat érdekkörébe tartozóan 
felmerülő, a (2) bekezdésben körülírt 
nem közlekedési célú igénybevétel. 
(6) A rendelet 2. számú mellékletében 
megállapított díjtételek és a díjtételen 
felül alkalmazható szorzószám 
mértékét a Képviselő-testület a 
Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság 
javaslatára - felülvizsgálhatja és 
legfeljebb évente egy alkalommal 
módosíthatja. 

Záró rendelkezések 

igénybevételi díjat és a külön feltételtől 
függően alkalmazható szorzószámot a 
Képviselő-testület állapítja meg. Az egyes 
útkategóriákhoz rendelt díjtételeket, 
alkalmazható szorzószámot a rendelet 2. 
számú melléklete tartalmazza. 
(2) E rendelet alkalmazásában a közút 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele: az úttest felbontása, az 
úttest vagy alatt végzett építési (közmű 
építése és felújítása, 72 órát meghaladó 
üzemzavar-elhárítás) munka. 
(3) Az igénybevételi díjat csak a 
munkavégzéshez szükséges területre kell 
megállapítani, a fizetendő díj megállapítása 
szempontjából minden töredék m2 egész 
m2-nek számít. 
(4) Az igénybevételi díj megfizetésének 
esedékességére, módjára, a díjfizetési 
kötelezettség elmulasztásának 
következményeire a közutak igazgatásáról 
szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM r. 
szabályozásai irányadóak. 
(5) Mentes az igénybevételi díj alól: az 
Önkormányzat érdekkörébe tartozóan 
felmerülő, a (2) bekezdésben körülírt nem 
közlekedési célú igénybevétel. 
(6) A rendelet 2. számú mellékletében 
megállapított díjtételek és a díjtételen felül 
alkalmazható szorzószám mértékét a 
Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási 
és Kerületüzemeltetési Bizottság 
javaslatára - felülvizsgálhatja és legfeljebb 
évente egy alkalommal módosíthatja. 

Záró rendelkezések 

4. § (1) A közút területének a 3. § (2) 
bekezdésében körülírt nem közlekedési 
célú igénybevételén kívül eső egyéb, más 
célú igénybevételére (vásár, 
sportrendezvény, stb.) az önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek 
használatáról és a közterületek rendjéről 
szóló 5/2007. (II. 16.) sz. önkormányzati 
rendelet előírásai irányadóak. 

(2) E rendeletmódosítás 2010. január Ól
én lép hatályba, és a hatálybalépését 
követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

4. § (1) A közút területének a 3. § (2) 
bekezdésében körülírt nem közlekedési 
célú igénybevételén kívül eső egyéb, 
más célú igénybevételére (vásár, 
sportrendezvény, stb.) az önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek 
használatáról és a közterületek 
rendjéről szóló 5/2007. (II. 16.) sz. 
önkormányzati rendelet előírásai 
irányadóak. 
(2) Jelen Önkormányzati rendelet a 
kihirdetését követő 8. napon lép 
hatályba, rendelkezéseit a 
hatálybalépést követően benyújtott 
kérelmekre indult eljárásokban kell 



alkalmazni. 
(3) Jelen önkormányzati rendelet 
hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti, az Önkormányzat tulajdonában 
álló helyi közutak útkategóriába 
sorolásáról és a helyi közutak nem 
közlekedési célú igénybevételéért 
fizetendő díj megállapításáról szóló 
35/2004. (VI. 24.) sz. önkormányzati 
rendelet. 

Verbai Lajos Dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: Budapest, 2007. 
február 16. 

A hatálybalépés napja: Budapest, 
2007. február 24. 

Verbai Lajos 
polgármester 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Kihirdetés napja: 2009. október ... 
Hatályba lépés napja: 2010. január 01. 



1. számú melléklet (változatlan) 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által kezelt 

ÚTVONALAK JEGYZÉKE 

Belterületi másodrendű főutak 

KEZELT UT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHATÁR 
Fertő u. Hizlaló tér - Vajda Péter u. 
Keresztúri út Kerepesi út - Határhalom u. 
Maglódi út Jászberényi út - Sírkert u. 
Sibrik Miklós út Maglódi út - Gyömrői út 
Újhegyi út Gyömrői út - Sírkert u. 



Belterületi gyűjtőutak 

KEZELT ÚT MEGNEVEZÉSE 
Akna u.  
Albertirsai u. 

— j 

Állomás u.  
Balkán u.  
Bánya u.  
Bányató u.  
Basa u.  
Ceglédi u.  
Fertő u.  
Gép u.  
Gergely u.  
Gitár u.  
Gránátos u.  
Gyakorló u.  
Gyógyszergyári u.  
Halom u.  
Harmat u.  
Heves u.  
Hizlaló tér  
Hősu.  
Ihász u.  
Kada u.  
Kápolna tér  
Kápolna u.  
Keresztúri út  
Kozma u.  
Kőér u.  
Liget u.  
Mádi u.  
Maglódi út  
Maglódi út  
Óhegy u.  
Pongrác út  
Salgótarjáni út  
Sibrik Miklós út  
Sírkert u.  
Sörgyár u.  
Szállás u.  
Száva u.  
Tündérfürt u. 

7 

Újhegyi út  
Vajda Péter u.  

SZAKASZHATÁR 
Maglódi út - Gránátos u.  
Kerepesi út - Fehér köz  
Korponai u. - Szent László tér 
Ceglédi út - Bihari út 

7  

Kolozsvári u. - Aszok u.  
Sibrik Miklós út - Hangár u. 
Hizlaló tér - Kőér u.  
Üllői út - Száva u.  
Hizlaló tér - Vajda Péter u. 
Kőbányai út - Pongrác út  
Martinovics tér - Tavas u. 
Jászberényi út - Harmat u. 
Tárna u. - Akna u.  
Keresztúri út - Fehér út  
Fehér út - Keresztúri út  
Kolozsvári u. - Martinovics tér 
Újhegyi út - Kolozsvári u. 
Pilisi u. - Dömsödi u. 

Hungária krt. - Pongrác u. 
Harmat u. - Vaspálya u. 
Maglódi út - Gyömrői út 

Liget tér - Kápolna tér  
Kerepesi út - Határhalom u. 
Jászberényi út - Maglódi út 
Harmat u. - Gyömrői út  
Korponai út - Bánya u. 

7 

Körösi Cs. S. út - Újhegyi út 
Jászberényi út - Sírkert u. 
Sírket u. - Felsőcsatári út  
Kápolna tér - Kada u.  
Kerepesi út - Kőbányai út 
Pongrác út - Hungária krt. 
Maglódi út - Gyömrői út  
Maglódi út■- Kozma u.  
Sibrik Miklós út - Gitár u. 
Szállás köz - Kőér u.  
Üllői út - Barabás u.  
Jászberényi út - 526. sor  
Gyömrői út - Sírkert út  
Fertő u. - Könyves Kálmán krt. 



6 

Belterületi kiszolgáló és lakó utak 

KEZELT ÚT MEGNEVEZÉSE 
144-es utca  
37811/26  
38303/58  
38305/9  
38900/7  
38911/25  
38911/27  
38911/28  
38911/32  
38911/49  
38911/51  
38911/52  
38911/54  
39210/13  
39210/14  
40694/17  
40957/28  
42082/16  
42309/80  
42309/82  
42414/281  
42444/13  
42565  
42789  
42806  
526. sor  
Agyagfejtő u.  
Albertirsai köz  
Algyógyi u.  
Alkér köz  
Alkér u. 
Almos köz 
—T — 
Almos u.  
Andezit u.  
Árkos u.  
Arpau.  
Ászok u.  
Barabás u.  
Bársonyvirág u.  
Basa u.  
Bazalt u.  
Bebek u.  
Belényes u.  
Bodza u.  
Bogáncsvirág u.  

SZAKASZHATÁR  
Harmat u. - Maláta u.  
Gyöngyike utcáról nyílik  
Ferihegyi út mellett  
Ferihegyi út mellett  
Hungária krt. - Salgótarjáni út között 
Salgótarjáni út - Csilla telepnél  
Csilla u. - Gyöngyike u. között  
Csilla u. - Salgótarjáni út között 
Csilla u. - Gyöngyike u. között  
Gyöngyike u. - Csilla u. között  
Pongrác út 9. ltp. mozi előtt  
Pongrác útról nyílik mozi mellett 
Pongrác útról nyílik  
Fehér út mellett, vele párhuzamos 
Fehér útról nyílik  
Halas ü. - Rákos patak között  
Kohászati gyár mellett  
Alkér u. - Száraz u. között  
Újhegyi út - Tavas u. között  
Újhegyi út - Tavas u. között  
Zsombék utcáról nyílik  
Újhegyi út - Gyömrői út között  
Felső Rákosi réteknél  
Rákos patak - Keresztúri út között 
Rákosmezeje MGTSZ mellett 

_ : , 
Jászberényi út - Almos u.  
Harmat u. - Újhegyi sétány  
Albertirsai u. - Fehér u.  
Maglódi út - Gránátos u.  
Alkér u. - utca vége  
Harmat u. - Gyömrői út  
Almos u. - Korányi F. erdősor  
Felsőcsatári út - Tünde u.  
Mádi u. - Kovakő u.  
Mádi u. - Takarék u.  
Hizlaló tér - Teherkocsi u.  
Halom u. - Bánya u.  
Kőér u. - Mázsa tér  
Zöldpálya u. - Jászberényi út  
Kőér u. - utca vége  
Zsombék u. - Dolomit u.  
Előd u. - Harmat u.  
Bihari út - Makk u.  
Maglódi út - Harmat u.  
Kozma u. - Tündérfürt u. 
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KEZELT UT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHATÁR 

Bojtocska u. Magyarfalu u. - Jászberényi út 
Bolgár u. Vaspálya u. - Martinovics tér 
Borsika u. Magyarfalu u. - Jászberényi út 
Bögre u. Serpenyő u. - Gumigyár u. 
Cserkesz u. Román u. - Noszlopy u. 
Csilla u. Pongrác u. - Zách u. 
Csillagvirág u. Bogáncsvirág u. - Ezüstfa u. 
Csombor u. Harmat u. - Száraz u. 
Csősz köz Harmat u. - Olajliget u. 
Csősztorony u. Harmat u. - Mádi u. 
Csucsor u. Harangláb u. - Meténg u. 
Déru. Kőér u. - Szlávy u. 
Derecskéi u. Bihari út - Makk u. 
Diósgyőri u. Petrőczy u. - Gyömrői út 
Dóba u. Gép u. - Pongrác u. 
Dóczy J. u. Harmat u. - Mádi u. 
Dolomit u. Mádi u. - Kovakő u. 
Dombhát u. Bojtocska u. - Jászberényi út 
Dombtető u. Mádi u.-- Újhegyi sétány 
Dorogi u. Pilisi u. - Váltó u. 
Dömsödi u. Kerepesi u. - Nagyicce u. 
Előd köz Előd u. - Ihász u. 
Előd u. Körösi Csorna S. út - Harmat u. 
Endre u. Korponai u. — Halom u. 
Erdősi u. Gépmádárpark - Hatház u. 
Érsemlényi u. Derekcsei u. - Belényes u. 
Eszterlánc u. Korányi F. erdősor - Tündérfürt u. 
Ezüstfa u. Tarkarét u. - Eszterlánc u. 
Fagyai u. Takarék u. - Maglódi út 
Farkasalma u. Száraz u. - Noszlopy u. 
Fátyolka u. Jászberényi út - Meténg u. 
Fehér köz Fehér út - Albertirsai köz 
Fogadó u. Gém u. - Száva u. 
Fokos u. Szállás u. - Horog u. 
Fűzű. Kozma u. - Tarkarét u. 
Füzér u. Kolozsvári u. - Körösi Csorna S. út 
Gém u. Hizlaló tér - Zágrábi út 
Gépmadár park Gépmadár u. - Gyakorló u. 
Gépmadár u. Gyakorló, köz - Gépmadár park 
Gőzmozdony u. Gergely u. - Sibrik Miklós út 
Grafit u. Szőlőtelep u. - Kovakő u. 
Gumigyár u. Félsőcsatári u. - Ökrös u. 
Gutor tér 
Gutor u. Gergely u. - Gutor tér 
Gyakorló köz Kerepesi u. - Gyakorló u. 
Gyalog u. Sibrik M. út - Fagyai u. 
Gyöngyike u. Salgótarjáni út - Csilla u. 
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KEZELT ÚT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHATÁR 
Gyula u. Gyömrői út - Hangár u. 
Hajlék u. Jegenye u. - Barabás u. 
Halas u. Malomárok u. - Keresztúri út 
Halom köz Halom u. - Bánya u. 
Hang u. Tavas u. - Újhegyi sétány 
Hangár u. Gyömrői út - Felsőcsatári u. 
Harangláb u. Kozma u. - Fátyolka u. 
Harmat köz Mádi u. - Harmat u. 
Harmat u. Újhegyi út - Hangár u. 
Hárslevelű u. Jászberényi út - Vadszőlő u. 
Határhalom u. Jászberényi út - Pesti Határ út 
Hatház u. Kerepesi út - Gyakorló u. 
Havas Ignác u. Halom u. - Kápolna köz 
Hidas köz Mázsa u. - Szállás u. 
Hollóháza u. Cserkesz u. - Gutor tér 
Horog u. Pongrác üt - Száva u. 
Hortobágyi u. Pilisi u. - Kabai u. 
Hölgy u. Kolozsvári u. - Állomás u. 
Ihász köz Mádi u. - Harmat u. 
Indóház u. Jászberényi út - Maglódi út 
Iringó köz Kőér köz - Kőér köz 
Jegenye u. Száva u. - Monori u. 
Juhar u. Sellő u. - Zsombék u. 
Juhász u. Pilisi u. - Dömsödi u. 
Kabai u. Keresztúri út - Nemes u. 
Kada köz Kada u. - utca vége 
Kápolna köz Kápolna u. - Veszprémi út 
Kéknyelű u. Harmat u. - Mádi u. 
Kékvirág u. Bihari út - út vége 
Kelemen u. Ohegy u. - Vaspálya u. 
Kemence u. Petrőczy u. - Ohegy u. 
Kerámia u. Petrőczy út - út vége 
Kerecseny u. Gergely u. - Cserkesz u. 
Kirgiz u. Cserkesz u. -Mongol u. 
Kis Sörgyár u. Téglavető u.'..- Sörös u. 
Kisbacon u. Nyerő u. - Pongrác u. 
Kisgergely u. Kada u. - Alkér u. 
Kiskert u. Sörgyár u. - Mádi u. 
Kismartoni út Kőbányai út - Könyves Kálmán krt. 
Koch u. Barabás u. - Mázsa u. 
Kocka u. Maglódi út - Mádi u. 
Kolozsvári u. Éles sarok - Korponai út 
Korall köz Korall u. - Maglódi út 
Korall u. Korányi F. u. - Zsombék u. 
Korányi Frigyes erdősor Kozma u. - Eszterlánc u. 
Korányi Frigyes u. Maglódi u. - Kozma u. 
Korponai u. Liget tér - Kolozsvári u. 
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KEZELT UT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHATÁR 
Kovakő u. Újhegyi út - Névtelen u. 
Köszméte u. Jászberényi út - Magyarfalu u. 
Kővágó u. Harmat u. - Újhegyi sétány 
Ladányi u. Keresztúri út - Rákász u. 
Lámpagyár u. Cserkesz u. - Vaspálya u. 
Lángvirág u. Jászberényi út - Magyarfalu u. 
Lavotta u. Maglódi u. - Mádi u. 
Legényrózsa u. Jászberényi út - Zöldpálya u. 
Lencse u. Szállás u. - Jegenye u. 
Lenfonó u. Sibrik M. út - Újhegyi sétány 
Liget u. Bánya u. - Harmat u. 
Luca köz Gép u. - Nyerő u. 
Mádi köz Mádi u. - Téglavető köz 
Magyarfalu u. Bársonyvirág u. - Vadszőlő u. 
Makk u. Balkán u. - Fertő u. 
Maláta u. Körösi Cs. S. út - 144-es u. 
Malomárok u. Kerepesi út - Halas u. 
Márga köz Gergely u. - Márga u. 
Márga u. Ohegy u. - Gergely u. 
Martinovics tér 
Mázsa tér 
Mázsa u. Kőbányai út - Barabás u. 
Medveszőlő u. Kada u. - Farkasalma u. 
Méhes u. Keresztúri út - Pilisi u. 
Mélytó u. Tavas u. - Újhegyi sétány 
Meténg u. Kozma u. - Fátyolka u. 
Mongol u. Bolgár u. -Lámpagyár u. 
Monori u. Szállás u. - Pongrác u. 
Nagyicce u. Pilisi u. - Dömsödi u. 
Napmátka u. Tündérfürt u. - Ezüstfa u. 
Nemes u. Hortobágyi u. - Rákosvölgyi u. 
Noszlopy u. Vaspálya u. - Száraz u. 
Nyerő u. Szalonka köz - Dóba u. 
Nyitra u. Harmat u. - Maláta u. 
Ohegy köz Ohegy u. - Ohegy park 
Olaj u. Maglódi út - Algyógyi u. 
Olajliget köz Olajliget u. - Őzláb u. 
Olajliget u. Oliva köz - Kőér u. 
Oliva köz Olajliget u. - Őzláb u. 
Oltó u. Sibrik Miklós út - Újhegyi sétány 
Ónodi köz Előd u. - Bebek u. 
Ónodi u. Kolozsvári u. - Körösi Cs. S. út 
Ökrös köz Korall u. - út vége 
Ökrös u. Harmat u. - Korall u. 
Örmény u. Gyömrői út - Cserkesz u. 
Őzláb u. Oliva köz - Olajliget köz 
Pántlika u. Mádi u.- út vége 
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KEZELT ÚT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHATÁR 
Paprika u. Hortobágyi u. - Rákosvölgyi u. 
Pára u. Tavas u. - Újhegyi sétány 
Pázsitfű u. Mádi u. - Takarék u. 
Pesti Gábor u. Dömsödi u. - Pilisi u. 
Pesti határút Sárgarózsa u. - Határhalom u. 
Petrőczy u. Kelemen u. -Noszlopy u. 
Pilisi u. Kerepesi út - Nagyicce u. 
Pogány u. Kerepesi út - Juhász u. 
Pongrác köz Kőbányai út - Pongrác út 
Porcelán u. Tárna u. - Jászberényi út 
Rákász u. Halas u. - Ladányi u. 
Rákosvölgyi u. Keresztúri út -Rákos patak 
Repce u. Kőér u. - út vége 
Rézvirág u. Zöldpálya u. - Jászberényi út 
Román u. Vaspálya u. - Gergely u. 
Salamon u. Gergely u. - Petrőczy u. 
Sárgarózsa u. Kerepesi út - Pesti határ út 
Sárosi u. Noszlopy u. — Vasgyár u. 
Sellő u. Mádi u. - Takarék u. 
Serpenyő köz Serpenyő u. - Gumigyár u. 
Serpenyő u. Ökrös u. - Hangár u. 
Somfa köz Üllői út - Balkán u. 
Somfa u. Fertő u. - út vége 
Sorház u. Harmat u. - Csombor u. 
Sörös u. Sörgyár u. - Mádi u. 
Súlyom u. Zöldpálya u. - Vörösfenyő u. 
Sütöde u. Tavas u. - Újhegyi sétány 
Szacsvay köz Noszlopy u. - Vasgyár u. 
Szacsvay u. Vaspálya u. - Szlávy köz 
Szállás köz Szállás u. — Horog u. 
Szalonka köz Pongrác út - Gép u. 
Száraz u. Farkasalma u. - Szláv u. 
Szárnyas u. Száva u. - Somfa köz 
Szegély u. Sibrik Miklós út - Fagyai u. 
Székfűvirág u. Petrőczy u. - Noszlopy u. 
Szellőrózsa u. Zöldpálya u. - Jászberényi út 
Szent László tér 
Szentimrey u. Maglódi út - Mádi u. 
Szita köz Gép u. - Nyerő u. 
Szlávy köz Vaspálya u. - Gyömrői út 
Szlávy u. Harmat u. - Cserkesz u. 
Szőlőhegy u. Harmat u. - Mádi u. 
Szőlőtelep u. Panka u.- Grafit u. 
Szőlővirág u. Tavas u. - Újhegyi sétány 
Szövőszék u. Sibrik M. út - Újhegyi sétány 
Takarék u. Sibrik Miklós út - Zsombék u. 
Tarkarét u. Jászberényi út - Fűz u. 
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KEZELT ÚT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHATÁR 
Tarló u. Kada u. - Szlávy u. 
Tárna u. Jászberényi út - Gránátos u. 
Tavas u. Gergely u. - Mádi u. 
Téglavető köz Szőlőhegy u. - Mádi köz 
Téglavető u. Jászberényi út - Dér u. 
Teherkocsi u. Árpa u. - Ceglédi u. 
Terebesi u. Fehér út - Malomárok u. 
Tóvirág u. Tavas u. - Újhegyi sétány 
Tölcsér u. Kerepesi út - Pesti Gábor u. 
Túzok köz Túzok u. - út vége 
Túzok u. Keresztúri út - Pesti határ út 
Tűzálló köz Algyógyi u. - Tárna u. 
Ugor u. Vaspálya u. - Mongol u. 
Ujház u. Lavotta u. - Kiskert u. 
Újhegyi út Gyömrői út - Vaspálya u. 
Üllői köz Üllői út - Zágrábi u. 
Vadszőlő u. Magyarfalu u. - Jászberényi út 
Váltó u. Keresztúri út - Dömsödi út 
Várgede u. Kerecseny u. - Zsadány u. 
Vásárló u. Állomás u. - Liget tér 
Vasgyár u. Gyömrői út - Vaspálya u. 
Vaskő u. Gép u. - Monori u. 
Vasláb u. Kisbacon u. - út vége 
Vaspálya u. Kőér u. - Újhegyi út 
Vécs köz Gép u. -Nyerő u. 
Verebély u. Kerecseny u. - Zsadány u. 
Veszprémi u. Halom u. - Kápolna köz 
Vizimalom u. Keresztúri út— Malomárok u. 
Vörösdinka u. Harmat u. - Mádi u. 
Vörösfenyő u. Súlyom u. - Zöldpálya u. 
Zách u. Hős u. -• Csilla ú. 
Zágrábi köz Üllői út - Zágrábi u. 
Zágrábi út Száva u. - Bihar út 
Zöldpálya u. Vörösfenyő u. - Vadszőlő u. 
Zsadány u. Verebély u. - Gutor u. 
Zsivaj u. Ónodi köz - Harmat u. 
Zsombék u. Maglódi út - Mádi u. 
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Belterületi gyalogutak 

KEZELT UT MEGNEVEZÉSE SZAKASZHATÁR 
Csákó köz Vaskő u. - Dóba u. 
Hargita sétány Gép u. - Pongrác köz 
Kistorony park 
Körösi Csoma sétány Liget tér - Szent László tér 
Óhegy park 
Platán sor Kőbányai út - Szalonka köz 
Újhegy sétány Mádi u. - Sütöde u. 
Újhegyi park 
Vika köz Nyerő u. - Szalonka köz 



2. számú melléklet jelenleg 

a 8/2007. (II. 16.) sz. önkormányzati rendelethez 

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak 

Közúti kategóriák Igénybevétel jellege, építési munkaterület 

Belterületi II. rendű főút 70,-Ft/m2/nap* 

Gyűjtő út 50,-Ft/m2/nap * 

Lakó- és kiszolgáló út 30,-Ft/m2/nap * 

Kerékpárút 30,-Ft/m2/nap * 

Gyalogút 30,-Ft/m2/nap * 

A díjtételen felül alkalmazandó szorzószám a közút teljes lezárása esetén: 5 

* A díjtétel hatósági jellege miatt ÁFA mentes. 

2. számú melléklet a módosítást követően 

a 8/2007. (II. 16.) sz. önkormányzati rendelethez 

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak 

Közúti kategóriák Igénybevétel jellege, építési munkaterület 

Belterületi II. rendű főút 70,-Ft/m2/nap* 

Gyűjtő út 60,-Ft/m2/nap * 

Lakó- és kiszolgáló út 40,-Ft/m2/nap * 

Kerékpárút 40,-Ft/m2/nap * 

Gyalogút 40,-Ft/m2/nap * 

A díjtételen felül alkalmazandó szorzószám a közút teljes lezárása-esetén: 5 

* A díjtétel hatósági jellege miatt ÁFA mentes. 


