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ELŐTERJESZTÉS  

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2016. január 15-i rendkívüli nyilvános ülésére 
090 hrsz. út megosztása és átminősítése, 092 hrsz. út átminősítése, valamint a 

090 hrsz. út megosztás utáni 091/8 hrsz. ingatlannal határos szakasza és 092 hrsz. utak 
kizárólagos használatba adása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az aszfaltkeverő telep (091/8 hrsz.) tulajdonjogában bekövetkezett változás kapcsán (az új 
tulajdonos ismét üzembe kívánja helyezni a keverőtelepet), azzal a kéréssel fordult hozzánk a 
tulajdonos, hogy a 092 hrsz. utat, valamint a 090 hrsz. út 68. számú főúttól az ő ingatlanának 
keleti határáig terjedő szakaszát telekmegosztást követően minősíttessük át „közforgalom elől 
elzárt magánúttá”. Az ingatlan új tulajdonosa a COLAS Út Zrt. vállalja a megosztással és 
átminősítéssel kapcsolatos költségeket. 
 
A COLAS Út Zrt. kérése továbbá, hogy a 092 út és a 091 hrsz. út 091/8 hrsz. ingatlannal 
határos szakaszát kizárólagosan használhassa - bérleti díj fejében - mindaddig, míg a 091/8 
hrsz-.-ú ingatlant bérlőként jogszerűen használja. A kizárólagos használat ellenében 
felajánlott évi 500.000,- Ft + ÁFA értékben útépítési, útjavítási munkát a község tulajdonában 
álló úthálózaton, előzetes egyeztetés alapján. 
 
Az átminősítés az útügyi hatóság bevonásával lehetséges, a 090 hrsz. ingatlan megosztását 
követően. A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kktv.) 46. §-a a helyi közutak 
tekintetében a helyi önkormányzat képviselő-testületét jelöli meg a közút kezelőjeként. A 
Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 5. §. (3). a) pont alapján a helyi 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a helyi közutak, és 
műtárgyaik, melyek a forgalomképtelen törzsvagyon részét képezi; az Nvtv. 6. §. (1). 
értelmében nem idegeníthető el.                                                                                                                                                                   
 
A 090 és 092 hrsz. ingatlanok jelenleg közútként vannak nyilvántartva. Az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) 
FVM rendelet 50.§. (4) bekezdés a) pontja értelmében az utak művelés alól kivett ingatlanok. 
Az utak lehetnek közforgalmú, vagy közforgalom elől elzárt magánutak a Kktv. 32.§. (1)-(2) 
bekezdés értelmében. 
Indítványozom a képviselő-testületnek 090. hrsz. út megosztásához és a nyugati oldalon 
kialakuló 300 méter hosszú útszakasz „Közforgalom elől elzárt magánúttá” való 
átminősítéséhez  hozzájárulása megadását, melyhez a közlekedési hatóság engedélyét be kell 
szerezni. 
A közlekedési hatósággal előzetesen egyeztetést folytattunk az átminősítés ügyében, melyhez  
előzetes hozzájárulásukat adták. 
 
Kéthely, 2016. január 12. 
                                                                                     ………………………………..  
                                                                                        Molnár Balázs 
            polgármester  



Határozat javaslat: 
 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 090 hrsz. út 
megosztással, átminősítéssel, 092 hrsz. út átminősítéssel, valamint a 090 hrsz. (091/8 
ingatlannal határos szakasz) és 092 hrsz. utak kizárólagos használatba adással kapcsolatos 
előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 
hozzájárul a 090 hrsz. út megosztásához, és a 091/8 hrsz. ingatlannal határos kb. 300 
méter hosszú útszakasz, valamint a 092 hrsz. út átminősítéséhez  közforgalom elől 
elzárt magánúttá.  

      A megosztással, és átminősítéssel kapcsolatos költségeket a COLAS Út Zrt. viseli.  
     
     A testület meghatalmazza Molnár Balázs polgármestert a szükséges geodéziai     
     munkálatok megrendelésére, az útügyi hatósági eljárás megindítására, és a COLAS Út     
     Zrt-vel megállapodás megkötésére a költségek viseléséről. 
 
2. Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 

hozzájárul, hogy a COLAS Út Zrt. kizárólagosan használhassa a „Közforgalom elől 
elzárt magánúttá” átminősített 092 hrsz., és 090 hrsz. út 091/8 hrsz.-el határos 
szakaszát.  

     Meghatalmazza Molnár Balázs polgármestert a kizárólagos használattal kapcsolatos     
     megállapodás megkötésére a COLAS Út Zrt.-vel. 

 
 

Felelős:   Molnár Balázs polgármester 
Közreműködik:  Fata István főtanácsos 
Határidő:  azonnal 

 
 


