Vásárosdombó község Önkormányzat Képviselőtestületébnek
1/2004.(II.3.) számú
rendelete
a helyi közutak alatti átereszek valamint közúttal párhuzamos útárkok,
kapubejáróknál épített átereszek tisztításáról és karbantartásáról szóló
7/1992.(VIII.31.) sz. rendelet módosításáról
egységes szerkezetben
Vásárosdombó község Képviselőtestülete – figyelemmel az 1995. évi LVII
törvény, az annak végrehajtásáról szóló 32/1964.(XII.13.) és 72/1996.(V.22.)
Kormányrendelet előírásaira, - Vásárosdombó község belterületének
csapadékvíz elvezetése, az árvízveszély elhárítása céljából az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§.
E rendelet hatálya kiterjed:
(1) Vásárosdombó község belterületén lévő árkokra és műtárgyakra, ha ott
tervszerű és rendezett a csapadékvíz elvezetése,
(2) Vásárosdombó község közigazgatási területén érdekelt jogi és természetes
személyekre.
2.§.
Általános rendelkezések
(1) Helyi közút illetve kapubejáró alatti áteresz minimális mérete 450 mm
átmérőjű körszelvény vagy minimum 450 mm oldalméretű
négyszögszelvény lehet.
(2) Az (1) bekezdés előírásainak meg nem felelő átereszeket a helyi közút
illetve a kapubejáró tulajdonosa köteles a csapadékvíz-elvezető árok
rendezését követően saját költségén elbontani és megfelelő mérettel újra
építeni.
(3) A helyi közút illetve a kapubejáró tulajdonosa köteles átépíteni a méretben
megfelelő, de folyásfenék-szintben eltérő átereszeket.
(4) Az átereszek be- és kifolyásoldali előfejét úgy kell kialakítani, hogy a
keresztmetszetet ne csökkentsék, hordalék és iszaplerakódást ne idézzenek
elő.
3.§.
Karbantartási előírások
(1) A Képviselőtestület a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítását és rendezését
ütemszerűen folyamatosan végzi.

(2) Az ároktisztítási munkálatok elkészülte után a kapubejárók tisztítása az
ingatlanhoz tartozó vízelvezető árokkal együtt a tulajdonos kötelessége.
(3) A karbantartás a műtárgyak tisztításából, az árok-fenékszint újbóli
kialakításából áll.
(4) A karbantartást szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal el kell
végezni. A március 1. és március 31. között kitermelt hordalékot, iszapot a
Vásárosdombó Önkormányzata az útpadkáról elszállítja a községi
költségvetés terhére.
(5) A helyi közút alatti átereszek, közterületek előtti árokszakaszok tisztítását és
karbantartását Vásárosdombó Önkormányzata saját vagy külső szerv
bevonásával végzi.
4.§.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépést követően, de legkésőbb a szervezett
csapadékvíz rendezés elkészülte után kell alkalmazni.
(3) Aki a rendelet 2.§., a 3.§ (2), (3), (4) és (6) bekezdéseit megszegi,
szabálysértést követ el, és 30000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható,
továbbá kötelezhető a mulasztással okozott károk megtérítésére, a
közpénzből elkészített munkák ellenértékének megfizetésére.
(4) E rendeletet minden családnak meg kell küldeni. Kihirdetéséről és
közzétételéről a Körjegyző gondoskodik.
(5) A rendelet előírásainak betartását a Képviselőtestület a falugondnok útján
ellenőrzi.
(6) A 3.§. /2/ bekezdése szerint a rendelet hatályba lépése idején elkészült
árokszakaszok: Rákóczi utca Ny-i oldala, Szabadság tér D-i oldala és
Kossuth utca É-i oldala.
Vásárosdombó, 2004. január 29.
Szabó László s.k.
polgármester
Kihirdetve: Vásárosdombó, 2004. február 3.
Jónás István s.k.
körjegyző
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