Izsák Város Polgármesterétől.
E lőterjesztés
A Képviselő-testület 2016.december 6-án tartandó ülésére.
Tárgy: Az izsáki 0384/7. hrsz-ú helyi út átminősítése közforgalom elől elzárt magánúttá.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Alföldi Garabonciás Tej Felvásárló és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, az izsáki 0384/7. hrsz-ú utat minősítse „Közforgalom elől
elzárt magánúttá. Kérelmében előadta, hogy az út nyomvonalával érintett ingatlanok a
tulajdonát képező Kft, illetve a saját tulajdonát képezik, így valójában megváltozott a
használat, forgalom jelleje, nagysága és összetétele.
Az úttal kapcsolatban a testület már korábban döntést hozott 60/2013.(09.03.) számú
határozatával: „Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az izsáki 0384/7. hrsz-ú kivett
közút ingatlant kivett magánúttá minősíti át és megbízza a polgármestert az ingatlannyilvántartásban történő átvezetési eljárás lefolytatásával. A testület a jelzett helyrajzi
számú 1587 m2 ingatlant értékesíti az Alföldi Garabonciás Tej Felvásárló, Feldolgozó és
Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (6070, Izsák Vadas dűlő 2-4) részére. A vételárat
115.000.-(egyszáztizenöt ezer) forintban határozza meg. Felhatalmazza a Polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására. Határidő: 2013. szeptember 15. Felelős: Mondok József
polgármester.”
Az átminősítéshez azonban szükséges egy előkészítő eljárás lefolytatása, mellyel
kapcsolatos hatáskört a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya mint illetékes hatóság gyakorolja.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény ( a továbbiakban: Kktv) 46.§-a a helyi
utak tekintetében a helyi önkormányzat képviselő-testületét jelöli meg a közút kezelőjeként.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény ( a továbbiakban: Nvtv.) 5.§ (3)
bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti
vagyonba tartoznak a helyi közutak, és műtárgyaik, melyek a forgalomképtelen törzsvagyon
részét képezik, az Nvtv.6.§ (1) bekezdése értelmében nem idegeníthető el.
Az ingatlan jelenleg helyi közútként van nyilvántartásba. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. Törvény végrehajtásáról szóló 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet 50.§ (4)
bekezdés a) pontja értelmében az utak művelési ág alól kivett ingatlanok. Az utak a Kktv.
32.§ (1)-(2) bekezdése értelmében az utak lehetnek közforgalmúak vagy közforgalom elől
elzárt utak.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület a 0384/7. hrsz-ú helyi közút „ Közforgalom elől elzárt
magánúttá” való átminősítéséhez hozzájárulását adja meg, melyhez a közlekedési hatóság
engedélyét be kell szerezni.

-2Megjegyezni kívánom, hogy a közutat 2013. évben a kérelmező saját költségén
aszfaltburkolattal látta el a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása alapján.
I z s á k, 2016. november 25.
(: Mondok József:)
polgármester

Határozat-tervezet:
1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 0384/7. hrsz-ú helyi közút
átminősítéséhez „ közforgalom elől elzárt magánúttá.” Az átminősítéssel kapcsolatos
költségeket az Alföldi Garabonciás Tej Felvásárló, Feldolgozó és Értékesítő Kft viseli. A
testület meghatalmazza a Polgármestert az útügyi hatósági eljárás megindítására és az
Alföldi Garabonciás Tej Felvásárló, Feldolgozó és Értékesítő Kft-vel a megállapodás
megkötésére.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mondok József polgármester.
2.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Alföldi Garabonciás
Tej Felvásárló, Feldolgozó és értékesítő Kft kizárólagosan használhassa a „ közforgalom elől
elzárt magánúttá” átminősített 0384/7. hrsz-ú ingatlant. Meghatalmazza a Polgármestert a
kizárólagos használattal kapcsolatos megállapodás megkötésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Mondok József polgármester.

