
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 29-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Külterületi kerékpárutak kezelői

21 jogának átadása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű szótöbbség Pénzügyi Bizottság
Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 2017. évi 199. számában kihirdetésre került az Országos kerékpárút
törzshálózat euves elemeinek, valamint a föutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen
kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséröl szóló 355/2017. (IX. 29.) számú Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet), amely 2017. december 7-én lépett hatályba.

A Korm. rendelet a kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszainak kezelését a
következőképpen szabályozza:

‚.2. A kerékpárútszakaszok vonatkozásában a Kkt. 33. * (1) bekezdés d) pont da) alpontja
szerinti fenntartási, Fejlesztési és a fejlesztéssel összettiggö üzemeltetési feladatokat a Magyar
Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.) közútkezelőként látja el a miniszterrel kötött szerződés alapján.
3. * (1) A közútkezeléssel érintett kerékpárútszakaszok vonatkozásában a települési
önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) együttmüködik a Magyar Közút Nonprofit Zn.
vel a fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátásában és az adott kerékpárútszakaszhoz
kapcsolódó fejlesztési tervek, programok végrehajtásában.
(2) Az önkontányzat kizárólagos tulajdonában álló kerékpárútszakaszok közútkezelése során
keletkezett, önkormányzati tulajdonú vissznyereményi anyagokat (igy különösen bontott út-,
híd- és vízépítési anyagokat, táblákat, úttartozékokat, faanyagot) az illetékes önkormányzat
köteles a közútkezelötől haladéktalanul átvenni, azok értékét — tulajdonosként — számviteUleg
nyilvántartani. Az illetékes önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján jogosult ezen vissznyereményi anyagokat az
állam részére átadni. A kerékpárútszakaszok kőzútkezelője a részére átadott vissznyereményi
anyagokat jogosult — a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel kötött megállapodás alapján —

a közútkezelői tevékenysége során felhasználni.
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(3) A kerékpárútszakaszokat érintő. a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett beruházás,
illetve felújítás esetén a beruházás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
rendelkezéseire figyelemmel az önkormányzat tulajdonaként jön létre. Ennek a nyilvántartás
értéke térítésmentesen kerül átadásra az illetékes önkormányzat részére, amely a beruházás
értékét saját könyveiben nyilvántartja, valamint azzal a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel
elszámol. A kerékpárútszakaszokat érintő — a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján —

beruházásnak, illetve Felújításnak nem minősülő tevékenység értékét a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. költségként számolja cl.”

Békés közigazgatási területén a rendelet két kerékpárút szakaszt érint:

- 95552j út 0+3014+870 kmsz. Békéscsaba-Békés kpút (470) 4.569 fm
- 95562j Út 2+521-6+459 kmsz. Békés-Mezőberény kpút (470) 3.938 fm

Ezek a szakaszok a „Lakott terület kezdete/vége” tábláktól a közigazgatási határig tartanak.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Békéscsaba- Békés
közötti 95552 jelű kerékpárút Békés közigazgatási területén lakott területen kívüli 4.569
m szakaszának és a Békés- Mezőberény közötti 95562 jelű kerékpárút Békés közigazgatási
területén lakott területen kívüli 3.938 m szakaszának kezelői joga a tulajdonjog
fenntartása mellen a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz
kerüljön.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. március 22.

Iz Gbor
olgánester

iy.

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjeg’zö
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