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Tisztelt Képvisel ő Úr!
Az Országgyűlés Házszabálya 97_ §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint hozzá m
intézett „Megakadályozhatja-e a magyar állami tulajdonban lév ő közútkezelő
társavság egy magyar önkormányzat áltan nyert pályázat megvalósulását?” cím ű
K1t0040, számú írásbeli kérdésére az alábbiakról tájékoztatom;
Nagykörös Város Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be és nyert a Nagyk őrösKecskemét összeköt ő kerékpárút építésére . Az önkormányzat — az országos házátterületétő l függetlenül vezetett kerékpárútra még 2008-ban joger ős építési engedély t
kapott.
A közúti közlekedést-öl szótó 1988 . évi L törvény 2007 . évi majd 2008, január 1-je i
módosításában a törvény 47 . § r) pontja szerint a kerékpárút ''jelz őtáblával kerékpárútként megjelölt közút", és a 32- 3 f7} bekezdése alapjárt "Az állami tulajdonban tévő
kőzetek országos közútnak, a helyi önkormányzatok tulajdonában lév ő közutak helyi
közútnak min ősülnek".
Amennyiben a helyi önkormányzat — függetlenül attól, hogy tervezési vagy építési
projektről van szó — vállalja, hogy tulajdonosa és kezel ője lesz az adott létesítményne k
abban az esetben az helyi közútnak min ősül és így nem gördíthető akadály egyetlen
ilyen beruházás elé sem, amely nem országos közút építésére vonatkozik_ Eltérést jelen t
az is, hogy országos közút építése esetén a közút állami tulajdonban marad, helyi közút
esetén azonban az adott önkormányzat törzsvagyonát képezi .
A Köziekeciésfejlesztési Koosciinác':ós Központ a közúti közlekedési törvény szerinti
Qpittetöi szerepkert a vagyrsr.kezelést hazzá}áFulásarbarr kezelt . Arnerrrryrberr arsrágvs

közút épül, a vagyonkezel ői nyilatkozat fettételként rögzíti a törvény szesintt épittetö
eljárását. Na ez nem teljesül, érvénytelen a nyilatkozat. Amennyiben nem országos
közút épül, viszont az érinti az állami vagyonkezelésben lévő ingatlant, a KKK el ő írása
alapján az építtetőnek -- szükség esetén — meg kell osztatnia az ingatlant, majd azt a
részt, amely az országos közúthoz nem, de a projekthez szükséges, tulajdonba kel l
vennie,
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Az engedélyezési eljárás során az építési projekt a törvényi el ő írásoknak megfelelően
vagynnkeaekír hozzájárz .rtásbarr rrészesütrk. Az rtrfltttl Zrt_ azonban nem adta meg a

végleges tutajcianosi tsozzájárutást, mert e szóban forgó kerékpárút országos közút i
területet is érint A megvalósuló kerékpárút a forga omba helyezés után azonban hely i
közútnak min ősül és igy sem a Magyar Közút NZrt ., sem a NtF Zrt. számára nem
kötelező az építtető i jogkör. Ennek értelmében a MK NZrt jogosan adta ki a hazai,
útpénztári támogatásban részesült önkormányzat számára a nyilatkozatot, hogy a hely i
kdzütnak minősülő kerékpárút építésben nem kíván részt venni . Mindezekre tekintettel a
kerékpárút építése esetén nem a Kkt_ 29 .
szerinti építtetőnek kell eljárnia.
l
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Képviselő úr konkrét kérdéseire válaszolva :
• A hatályos szabályozás szerint az országos közutak vagyonkezel ője a
Közlekedésfejlesztési Koordináciös Központ (KKK), közútkezel ője pedi g
gyorsforgalmi utak kivételével – a Magyar Közút Nonprofit Zrt_ (MK NZrt .) . Az
akkori eloltásoknak megfelel ő en a Magyar Közút Kht adta ki a tárgyi projekt
engétyezéséhez szükséges wrgyonfcezetái nyilatkozatot . Szűkség esetén a
KKK socen kívül kiadja az úiabb vagyonkezel ii nyilatkozatot, A problém a
végleges megoldása érdekében tarár foiyemetbarr veretek az egyeztetések az
MNV Zrt.-vel, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, MK NZrt.-vet és a KKK sal.
• Az ösrikarrrrárryzati Örterr3 nem min ő sül magánt őkének .
• Kerékpárutat – amennyiben az nem országos, hanem helyi közút lesz -- nem csa k
a Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt ő Zrt. vagy az MK NZrt. építhet. A megfelelö
vagyonkezel ői hozzájárulás kiadását követ ően a közúttól elválasztott kerékpáruta t
a támogatásban részesült ónkormányzat (mint beruházó, és mint a pályáza t
ttectvezményezettje) is megépítheti =
• Mivel az önkormányzat tulajdonába kerül ő, így helyi közútnak min ősiló
kerékpárutat nem csak a NiF Zrt . és a MK NZrt . építhet, igy az engedélye k
átírása és az építtetés átváltalésa nem szükséges .
• Megítélésein szerint a hazai forrású támogatás lebonyolítása és a szervezetek
egymás közötti feladatai rendezettek, amelyet a már eddig is végrehajtott töb b
száz támogatás lebonyolítása is alátámaszt .
• Egyetértek Képviselő úrral abban, hogy a jelenlegi gaaáasá +l helyyetlaert minden
lehető séget és támogatást meg kel) adni annak érdekében, hogy – az új projektek
elindulásával és megvalósulásával – a hazai munkavállalók foglalkoztatása i s
kedvező Irányba mozdulhasson el .
érdekében szakmat egyeztetést
elirer0láse
. A hasonló problémák
kezdeményeztem .
c

Osszess+rgében tehát Képvisel ő úr kérdésére válaszolva : a magyar állam tulajdonába n
lévő közútkezelő i társaság semmi esetben sem akadályozza és akadályozhatja meg eg y
magyar ónkormányzat által nyert pályázat megvalósítását .
Kérem Kép' isel ő urat, hogy válaszQrnat eifagadni szíveskedjék .
Budapest, 2009 . Slllius „
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