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E L İ T ER J E S Z T É S 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. június 25-i ülésére 
a kéthelyi 0229. hrsz-ú, országos közút önkormányzati tulajdonba vételéhez 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóság Marcali Mérnökség Vezetıjével 
2015. május 13-án történt helyszíni bejárás alkalmával megállapításokat tettünk arra 
vonatkozóan, hogy milyen feladatok elvégzése szükséges a kéthelyi 0229. hrsz-ú (szárítói út) 
önkormányzati kezelésbe vételéhez. 

Ezt követıen a testület 2015. május 28-i ülése elé terjesztettem, ezen közút – a szükséges 
felújítási/karbantartási munkálatok elvégzését követıen – önkormányzati kezelésbe vételét. 

A képviselı-testület 62/2015.(V.28.) határozatával úgy döntött, hogy helyi közútként történı 
hasznosításra kezelésbe veszi a 0229. hrszú országos közutat, miután azon a szükséges  
- közös bejárás során egyeztetett – karbantartási munkákat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Somogy Megyei Igazgatósága elvégzi. 
A képviselı-testület megbízott az út átvételével kapcsolatos megállapodásnak az  
önkormányzat nevében való aláírásával. 

A testület döntésérıl értesítettük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy megyei 
Igazgatóságát, aki a testület döntését továbbította a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központnak. A központ 2015. június 15-én érkezett levelében értesítette önkormányzatunkat, 
hogy amennyiben a Magyar Közút Zrt. által meghatározott feladatok (cserjeírtás, kaszálás, 
padkanyesés, kátyúzás) elvégzését követıen az útszakasz önkormányzati tulajdonba és 
kezelésbe átveszi, abban az esetben a fenti tevékenységeknek a 2015. évi szerzıdés terhére 
történı finanszírozását szervezetük jóváhagyja. (Levelük elıterjesztéshez mellékelve) 
 
Ahhoz, hogy ez az útszakasz önkormányzati tulajdonba kerüljön, a képviselı-testületnek 
határozatban kell döntenie az átvételérıl. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a fentiek megtárgyalására és amennyiben az út átvétele 
mellett döntenek, az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 
 
a 0229-es hrsz-ú országos közút önkormányzati tulajdonba vétele 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
úgy dönt, hogy az Önkormányzat kérelmezi a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központnál a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonát képezı és a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1/1 arányú vagyonkezelésében lévı  
a kéthelyi 0229. helyrajzi számú ingatlan (országos közút) ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti településüzemeltetés (helyi 
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása), mint önkormányzati feladat 
ellátása érdekében, közút biztosítása céljára.  
 
Kéthely Község Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a tulajdonátvétel esetén 
helyi közútként tartja fenn az ingatlant. 

 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 0229. 
hrsz-ú út átadás-átvételével kapcsolatos feladatok teljes körő lebonyolítására, valamint az 
ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során szükséges egyes jognyilatkozatok 
megtételére. 

 
Felelıs: Molnár Balázs polgármester 
Határidı: 2015. szeptember 30. 
 

 
Kéthely, 2015. június 19. 
    
                                                                                                         Molnár Balázs                                 
                                                                                                            polgármester 




