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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
Előterjesztése 

a Képviselő - testület 2018. február 22-én tartandó ülésére 
Kiskunhalas lakott területen kívüli kerékpárút kezelői jogának átadása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pályázati támogatással DA/KA/1031/20/2009. számú határozattal a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága építési engedélyt adott a Soltvadkert -Selymes – 
Pirtó - Kiskunhalas települések közötti, a Solt-Tompa  53.sz. II.rendű főközlekedési út 
szelvényezés szerinti jobb oldalán a főút 42+333 – 52+468 km. szelvények között kerékpárút 
építésére. 
A kerékpárút pályázati támogatással elkészült, 2011. augusztus 10-én a hatóság helyszíni 
szemlét tartott, mely után 2011. augusztus 30-án készült forgalomba helyezési határozatával 
az építtető önkormányzatok tulajdonába/kezelésébe került a kerékpárút. 
2017.december 7-én lépett hatályba az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a 
főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről 
szóló 355/2017.(XI.29.) Korm.rendelet. 
A kormányrendelet alapján a rendelet hatálybalépésétől az országos kerékpárút-törzshálózaton 
lévő kerékpárutak és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak fenntartója ( kezelője )  a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. lesz.  
A birtokbaadás a Korm.rendelet 1. sz. melléklete   szerinti jegyzőkönyv kitöltésével kerül az 
új üzemeltető/fenntartó  birtokába, melynek várható határideje 2018. március 15. 
A tulajdonos továbbra is az Önkormányzat marad, így ezen változáshoz földhivatali bejegyzés 
sem kell, ezért nem szükséges az átadással érintett területek helyrajzi számainak tételes 
felsorolása.  
Kiskunhalas kerékpárút lakott területen kívüli szakasza a pírtói közigazgatási határtól a 
48+529 km. szelvénytől Kiskunhalas belterületéig a 52+268 szelvényig terjed, melynek a 
teljes hossza: 3736m.  
A kerékpárút lakott területen kívüli kezelői jogának átadása az önkormányzat anyagi terheit 
csökkenti úgy, hogy a szakszerű feladatellátás az átadás után is biztosított lesz, ezért a 
355/2017.(XI.29.) Korm.rendeletre hivatkozva az alábbi határozati javaslat elfogadását 
javaslom. 
 
Határozati javaslat:  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 355/2017.(XI.29.) 
Kormányrendeletre hivatkozva Kiskunhalas lakott területén kívül eső, az 
53.számú II.rendű főközlekedési út szelvényezés szerinti jobb oldalán a 48+529 
kilométer szelvénytől a 52+268 kilométer szelvénye közötti szakaszán lévő 
külterületi kerékpárút közútkezelői jogát a birtokbaadási jegyzőkönyv 
aláírásának napjával átadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közútkezelői jog átadásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére, a mellékletben szereplő nyilatkozat, 
valamint a birtokba adási jegyzőkönyv aláírására. 

 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:Meggyesi József közútkezelő 
Határozatról értesül: Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, 

 Bem u. 1 .fsz. 15.  
 
 

Fülöp Róbert s.k.  



Melléklet 
 

 
 
 
 
 
 



 


