
 

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

A lakossági kezdeményezésre önkormányzati támogatással megvalósuló 

járdaépítésekről 

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pilisvörösvár 
Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett vészhelyzetre 
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 1. § 

A rendelet hatálya Pilisvörösvár Város összközművesített, Helyi Építési Szabályzat szerint 

kialakított önkormányzati tulajdonú közterületeire terjed ki. 

2. § 

(1) Lakossági kezdeményezésre történő járdaépítésekhez, járdafelújításhoz, Pilisvörösvár 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) pályázati 

rendszerben térburkoló anyag biztosításával támogatást nyújt. 

(2) Járdaépítés, járdafelújítás támogatására a pályázat az alábbiak szerint nyújtható be: 

a) utcaközösségi szinten, minimum 60 méter összefüggő járdaszakaszra 

b) egyénileg, amennyiben a szomszédos ingatlanok előtt lévő járda megfelelő burkolttal 

rendelkezik. 

(3) A támogatás önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanonként nyújtható az alábbi 

műszaki tartalmakra: 

a) új járdaszakasz megépítésére, 

b) járdaszakasz felújítására. 

(4) A pályázat benyújtásának feltételei: 

a) A rendelet 1. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelő pályázati adatlap 

benyújtása. 

b) A rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat benyújtása. 

c) Helyszínrajz a tervezett járdáról, a méretek megjelölésével. Lehet kézzel készített, vagy a 

Városi honlapon található szabályozási tervre készített rajz. 

 
3. § 

Az önkormányzati támogatás a kivitelezéshez szükséges térburkoló anyag (térkő és kerti 

szegélykő) biztosítása. 

 

4. § 

(1) A járdaépítésekre, járdafelújításokra felhasználható támogatás mértékét a kivitelezés 

évének költségvetése határozza meg. 

(2) A pályázatokat tárgyév március 15-től szeptember 15-ig lehet a pályázó 

utcaközösségeknek és az egyéni pályázóknak Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-

testületének címezve a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalhoz írásban (2085 Pilisvörösvár, Fő 

tér 1.) vagy elektronikusan (info@pilisvorosvar.hu) benyújtani. 

(3) Pályázatot csak az nyújthat be, akinek nincs helyi adótartozása.  

(4) A pályázatok elbírálásáról a benyújtást követő munkarend szerinti Képviselő-testületi 

ülésen dönt a hatáskör gyakorlója. 
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(5) Járdaépítés, járdafelújítás beruházásának megkezdése előtt a kivitelezés műszaki 

paramétereit egyeztetni kell a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályával, majd a beruházás 

megvalósítását követően be kell szerezni a Műszaki Osztály teljesítésigazolását az adott 

járdaépítés szakszerűségéről.   

(6) A járdaépítés/felújítás kivitelezése során kötelezően betartandó műszaki paraméterek: 

a) a járdaburkolatot 10x20 cm-es 6 cm vastag szürke térkővel, kerti szegéllyel kell 

kialakítani, 

b)  a járda szélességének -ahol a szükséges hely rendelkezésre áll- legalább 1,5 méternek 

kell lennie, egyébként igazodnia kell szélességben és szintben a környező járdákhoz. A 

gépjármű behajtó területére nem igényelhető támogatás. 

c) a járdának a hatályos jogszabályoknak megfelelően akadálymentesnek kell lennie. A 

járdát maximum 2,5 % oldaleséssel és maximum 8 % hosszeséssel kell megépíteni. 

d) a járda rétegrendjét minimum az alábbi műszaki tartalommal kell kialakítani:  

 15 cm vastag tömörített zúzottkő ágyazat, a gépkocsibehajtó alatt 15 cm vastag 

ckt. 

 3 cm vastag ágyazó homok 

 6 cm vastag 10X20-as térkő hálóban rakva 

e) az épületek esővíz kivezetése a szikkasztó árokba, csak a járda szintje alatt történhet a 

közútkezelő hozzájárulásával (csővezetékkel, vagy balesetmentesen kialakított rácsos 

folyókával). 

(7) A szükséges anyagot az igénylés jogosságának ellenőrzést követően elnyert támogatás 

esetén két ütemben, a lakóval egyeztetett időpontban a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit 

Kft. a helyszínre szállítja. Az első ütemben a tükör elkészültét követően kerül kiszállításra 

a szegélykő, a második ütemben az ágyazat elkészültét követően kerül kiszállításra a térkő. 

(8) A szegélykő kiszállításától számított 30 napon belül a járdára a műszaki osztály 

teljesítésigazolását be kell szerezni. 

 

5. § 

Az adott évi költségvetési rendelet alapján jóváhagyott keretösszeg felhasználása esetén a 

képviselő-testület dönt a keretösszeg odaítélésről vagy a pályázati rendszer határozatlan időre 

történő felfüggesztéséről. 
6. § 

 

Ez a rendelet 2021. május 1. napján lép hatályba. 

 

Pilisvörösvár, 2021. április 23.  

 

Dr. Fetter Ádám    Dr. Udvarhelyi István Gergely 

polgármester                                 jegyző 

 

 

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a 

alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2021. április 26. napján. 

 

Pilisvörösvár, 2021. április 26. 

 

        Dr. Udvarhelyi István Gergely

                         jegyző 

 

 



 

 

1. melléklet a 8/2021.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

Évi lakossági járdaépítési/felújítási pályázati adatlap 

 

 

1. A pályázattal érintett terület megnevezése (ingatlan címe, hrsz.): ............................ 

2. A pályázattal érintett terület nagysága: 

szélesség: .............m, hosszúság:  ...........m, terület:  .............. m2 

3. A pályázat tárgya: * 

a) járdaépítés, 

b) járdafelújítás 

4. A kivitelezés tervezett időpontja:  ..............................................................  

5. Pályázó/pályázók 

Neve (A) Lakcíme (B) Az ingatlan hrsz-a (C) Aláírása (D) 

1., .............................................  

2., ...........................................   

3.,  ..........................................  

4.,  ..........................................  

5.,  ..........................................  

6.,  ..........................................  

7., ...........................................   

(Kiegészítő lapon folytatható!) 

6. Utcaközösség esetén a képviselő 

a) neve: ........................................  

b) címe: .......................................  

telefonszáma:  

 

 

Kijelentjük, hogy jelen pályázati adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Pilisvörösvár, .........................  

*a megfelelő rész aláhúzandó 

pályázó/közös képviselő aláírása 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. melléklet a 8/2021.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott……………………….Pilisvörösvár,……………………………………….…………

alatti lakos, a lakossági járdaépítés/járdafelújítás* pályázattal kapcsolatban nyilatkozom, hogy 

a támogatásként rendelkezésemre bocsátott térburkoló anyagon (szükséges mennyiségű térkő 

és kerti szegély) felül felmerülő költségeket vállalom, a járdát a pályázat benyújtásának évében 

megépítem. 

Tudomásul veszem, hogy az elkészült járda térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerül az 

átadást követően. 

Pilisvörösvár, …………………………… 

 

                                                                                          aláírás 

*a megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A rendelet célja a lakossági önerőből történő járdaépítés és járdafelújítás támogatása, ezáltal a 

gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a városkép javítása, valamint a balesetmentes 

közlekedés elősegítése.  

A támogatást pályázati rendszerben nyújtaná az Önkormányzat minden évben a költségvetési 

rendeletben biztosított keret erejéig.  

Pályázatot a teljes körűen közművesített, a Helyi Építési Szabályzat szerint kialakított 

önkormányzati tulajdonú közterületekre lehet beadni. Az egységes utcakép kialakítása 

érdekében a járdaburkolatot a városban legjellemzőbb 10x20 cm-es szürke térkővel kell 

kialakítani.  

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet -OTÉK- alapján a kiépítésre kerülő járdának minimum 1,5 méternek kell lennie. A 

kiépített járdának akadálymentesnek kell lennie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


