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Tisztelt Képviselő-testület!
Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos
kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló
355/2017. (XI.29.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) a
Kormány a külterületi főutakkal párhuzamos és országos kerékpárút törzshálózat
részét képző, szintén lakott területen kívüli szakaszok kezelőjének a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-t (a továbbiakban: MK NZrt.) jelöli ki.
A Kormányrendelet értelmében a kerékpárút önkormányzati tulajdonban kell, hogy
maradjon, viszont a kezelői feladatokat az MK NZrt. fogja ellátni.
Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése értelmében az alábbi, tulajdonában álló,
kerékpárútról kitermelt, nemzeti vagyonnak minősülő vissznyereményi anyagok
tulajdonjogát az állam javára ingyenesen átadja a kerékpárutak közútkezelése, mint
jogszabályban meghatározott közfeladat elősegítése érdekében: pl: Kivágott fa, mart
aszfalt, feleslegessé vált, sérült KRESZ táblák, bontott aszfalt, bontott beton, egyéb
földmű anyagok, egyéb úttartozékok, melyek vagyonkezelője az MK NZrt. lesz.
Az esetlegesen elvégzett beruházási és felújítási munkák önkormányzati tulajdonként
jönnek létre, így ennek nyilvántartási értéke térítésmentesen kerül átadásra az
Önkormányzat részére, amely a beruházás értékét a saját könyveiben nyilvántartja.
A Kormányrendelet 1. mellékletét képző birtokbaadási jegyzőkönyv aláírását követően
kerül a kezelés felelőssége az MK NZrt.-hez.
Ózd Város Önkormányzata esetében a Kormányrendelet hatálya alá tartozó
kerékpárút szakasz:
 95772 jelű kerékpárút 11+025 km és 11+900 km szelvények közötti
kerékpárútszakasz
A Kormányrendelet értelmében az átvételt követően a közútkezeléssel érintett
kerékpárútszakaszok vonatkozásában a települési önkormányzat együttműködik az
MK NZrt.-vel a fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátásában és az adott
kerékpárútszakaszokhoz kapcsolódó fejlesztési tervek, programok végrehajtásában.
A fenntartási, fejlesztési és egyéb fejlesztéssel összefüggő feladatokat az MK NZrt.,
mint közútkezelő látja el.
Javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a határozati javaslatban megfogalmazottak
szerint járuljon hozzá a Kormányrendeletben meghatározott kerékpárútszakasz
birtokba adásához.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
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lakott területen kívüli kerékpárút szakasz Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére
történő kezelésbe adásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a
főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének
kijelöléséről szóló 355/2017. (XI.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján
egyetért a 95772 jelű kerékpárút 11+025 km és 11+900 km szelvények közötti
szakasza Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére történő birtokbaadásával.
Felelős:
Határidő:

átadás-átvétel lebonyolításáért: Ózdi Városüzemeltető Intézmény
igazgatója
értelemszerűen

2. Felhatalmazza a polgármestert az átadással kapcsolatos feladatok ellátásával,
átadási dokumentációk, birtokbaadási jegyzőkönyvek aláírására.
Felelős:
Határidő:

dokumentumok előkészítéséért: PH. Településfejlesztési Osztály
vezetője
dokumentumok aláírásáért: Polgármester
értelemszerűen

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy fenti kerékpárútszakaszok továbbra is az Ózdi
Városüzemeltető Intézmény számviteli nyilvántartásában maradnak.

