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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága már több ízben megkereste
Onkormányzah.mkat azzal az igénnyel, hogy vegyük át tőlük kezelésbe és hilajdonba a Budai
utat. A képviselö-testület márciusban tárgyalta már előzetesen a kérdést és 26/2022. (III. 18.)
KT határozatában kérdéseket fogalmazott meg, melyre Magyari László Endre a Magyar
Közút Pest Megyei igazgatója a következő választ küldte:

A 2022. március 8-án Igazgatóságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban - mint a
11101 jelű bekötőút kezelöi feladatait jelenleg ellátó szervezet nevében - az alábbi
tájékoztatást adom. feltett kérdései sorrendjében.

A Képviselő-testület kérésére kérem, hogy legyenek pontosan megfogalmazní, hogy
Onkormányzatunk részére mit szeretnének átadni. Az út tulajdonjogát és/vagy kezelőijogát?
Alapvetően mind az országos közút alatti földrészletek tulajdonjoga, mindpedig a kezelőijog
átadásra kerül a közútí közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt. ) 32. § (3) és (3a)
bekezdései szerint. Első ütemben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság
határozata szükséges, mely az országos közút helyi közúttá minősítéséről dönt. Ezt követően,
az úttal érintett földrészletek tulajdonjogának egymás javára történő ingyenes átruházásról
kétoldali megállapodást kell kötni, ami aztán a változások ingatlan-nyilvántartáson való
átvezetésére is alkalmas.

Tekintettel arra, hogy Pilisborosjenő közigazgatási területén belül, a bekötőúttal érintett
ingatlanok (014, 324, 387 hrsz-ú) közül csak a 014 hrsz-ú vanjelenleg is a M'agyar Allam 1/1
hányadú tulajdonában, így a tulajdonjog átadás kizárólag ezt az ingatlant érintené.

Mi az átadandó út kezdő és végpontja?
A 1108jelű összekötő út - 11101 jelű bekötőút csomópontjánál a 1108 j. ök út burkolatszéle,
a 11101 j. bekötőút - 11105 j. bekötőút csomópontjánál pedig a 11105 j. út burkolatszéle. A
mellékelt térképi kivonaton feltüntetésre került a közigazgatásilag Urömhöz, illetve
Pilisborosjenőhöz tartozó útszakasz. (1. melléklet)

Mekkora az út űrszelvénye?
A közúti űrszelvény deflníció szerint a közúti forgalom és tartozékai számára szabadon
hagyandó tér, mely követi az útkorona helyszínrajzi és hossz-szelvényi vonalvezetését és az
útpálya keresztszelvényi kialakítását.
Ennek magassága (a teljes útkorona szélessége felett) 4, 50 méter, a többi határsíkját a
"Közutak tervezése (KTSZ)" című, e-UT 03. 01. 11 számú Ütügyi Műszaki Előírás mellékelt
1. 8. c ábrája mutatja be (2. melléklet). A 11101 jelű út belterületi jellegű szakaszán (ahol
kiemelt szegély és párhuzamos járda is található) az űrszelvény széle a kiemelt szegélytől
kifelé mért 0, 50 méter.

Milyen szélesség tartozik az úton kívül (padka árokstb) bele az átadandó területbe?
Afolyamat során földrészletek tulajdonjogai ís átadásra kerülnek, ezért Pilisborosjenő község
közigazgatási területét érintően (1+372 - 2+541 hn szelvények között) a 014 hrsz-ú ingatlan
teriiletével kell számolni.

Melyik időponttól tervezik az átadást?
A tulajdonjog ingyenes átruházásról szóló megállapodás megléte csak szükséges, de nem
elégséges feltétel. A kezelői-üzemeltetői feladatokat az átminősítésről szóló, véglegessé vált
hatósági döntés keletkezteti. Időben ezt követően történik meg a tulajdonjogok ingatlan-
nyilvántartásban való átvezetése.

Lát-e lehetőséget arra, hogy részleges átvétel valósuljon meg (pl. csaka belterületi rész)?



Nem, csak a teljes közúthálózati elem adható át.

Van-e már Üröm képviselő-testületétől bármilyen írásos döntés Önöknél?
Uröm Község Onkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 20-án kelt 120/2019.
(K. 18.) Kt. határozatával hozott döntést az átminősítés és a tulajdonjog átvétel kapcsán.

Csatolom továbbá az önkormányzat számára korábban kiküldött, PES-4358/1/2019.
iktatószámú, 2019. augusztus 22-én kelt megkeresést (3. melléklet).

Kérjük az út átvételével kapcsolatos képviselő-testületi döntés mielöbbi meghozatalát és
Igazgatóságunk tájékoztatását.

A fenti válaszok tükrében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa álláspontját.

Pilisborosjenő, 2022. május 2. /̂
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete

1. A közúti közlekedésröl szóló 1988. évi I. törvény (Kkt. ) 32. § (3) és (3a) bekezdései
szerint támogatja a Budai út tulajdonjogát és kezelői feladatainak átvételét.

2. A Képviselö-testület biztosítékot szeretne, hogy Urömi Völgyliget lakópark utáni
terület karbantartására, síkosság mentesítésére, hiszen az már Pilisborosjenői lakosok
érdekeit szolgálja, ugyanakkor Uröm közigazgatási területe, ezért felkéri a
Polgármester, hogy Uröm Polgármesterével ez ügyben folytasson egyeztetést. Felkéri
a Polgármestert arra is, hogy az Uröm által tervezett esetleges forgalomtechnikai
szabályozásokról egyeztessen Uröm Polgármesterével.

Vagy

3. Nem kíván élni a Budai út tulajdonjogának és kezelöi feladatainak átvételével.

Felelös: Tömöri Balázs Polgármester
Határidő: 2022. június 30.


