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Tisztelt Közgyűlés!
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 (továbbiakban: Korm. rendelet), mely a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-t (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., a továbbiakban: Zrt.) jelölte ki az országos
kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek, valamint a főutakkal párhuzamos, lakott területen
kívüli kerékpárutak kezelőjének.
A Korm. rendelet alapján a Zrt. azzal kereste meg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát
(a továbbiakban: Önkormányzat), hogy a kezelési feladatok mihamarabbi elvégzése érdekében a
Debrecen közigazgatási határain belül elhelyezkedő, főutakkal párhuzamosan létesített, lakott
területen kívüli alábbi kerékpárutakat adja át a Zrt. részére, és megküldte az erről szóló – a Korm.
rendelet 1. melléklete szerinti mintának megfelelően elkészített – jegyzőkönyv tervezetét.
Debrecen külterületén található, a főutakkal párhuzamosan vezetett kerékpárutak:
 Debrecen – Józsa kerékpárút (35 sz. főút)
 Debrecen – Mikepércs kerékpárút (47 sz. főút)
 Debrecen „Déli kerékpárút” rákötés (4808 jelű önkormányzati út)
 Debrecen „Kelti kerékpárút” (48 sz. főút)
 Debrecen – Hajdúsámson kerékpárút (471 sz. főút)
A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
kerékpárútszakaszok közútkezelése során keletkezett, önkormányzati tulajdonú vissznyereményi
anyagokat (így különösen bontott út-, híd- és vízépítési anyagokat, táblákat, úttartozékokat,
faanyagot) az illetékes önkormányzat köteles a közútkezelőtől haladéktalanul átvenni, azok értékét
- tulajdonosként - számvitelileg nyilvántartani. Az illetékes önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján jogosult ezen
vissznyereményi anyagokat az állam részére átadni. A kerékpárútszakaszok közútkezelője a részére
átadott vissznyereményi anyagokat jogosult – a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel kötött
megállapodás alapján – a közútkezelői tevékenysége során felhasználni.
A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében a Zrt. a kezelői (fenntartási, fejlesztési és a
fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési) feladatait attól a naptól kezdve látja el, amely napon a
jegyzőkönyvet az illetékes önkormányzattal kölcsönösen aláírta, és egyben ezen naptól viseli a
feladatok ellátásért fennálló felelősséget is.
A jegyzőkönyv rendelkezést tartalmaz a kerékpárutakról kitermelt, nemzeti vagyonnak minősülő
vissznyereményi anyagok tulajdonjogának az állam javára ingyenesen történő átadásról is.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése
alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más
helyi önkormányzat javára ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat
ellátásának elősegítése érdekében.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése
értelmében az Önkormányzat vagyonának átruházása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A Közgyűlés közútkezelői hatásköreinek átruházásáról szóló 272/2012. (XII. 13.) közgyűlési
határozat alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-ában meghatározott
közútkezelői hatáskörét a Közgyűlés 2013. január 1-jei hatállyal a jegyzőre ruházta át, így a
fentiekben felsorolt kerékpárutak útkezelői feladatainak átadásáról szóló jegyzőkönyvet a
jegyzőnek, mint közútkezelőnek, és az Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében a
polgármesternek is alá kell írnia.
A fenti kerékpárutak egy részének a tulajdoni viszonya megépítésük óta nem került rendezésre
/Debrecen – Józsa kerékpárút (35 sz. főút), a Debrecen – Mikepércs kerékpárút (47 sz. főút) a 0 km
szelvénytől a 4808 jelű önkormányzati útig terjedő szakasza, valamint a Debrecen „Déli
kerékpárút” rákötés /. Ezeknél a kerékpárutak vegyes (állami, önkormányzati és magán), jellemzően
állami tulajdonú ingatlanokon épültek meg állami beruházásban, és önkormányzati
üzemeltetésükről a közlekedési hatóság forgalomba helyezésről szóló határozata rendelkezik. A
Debrecen-Hajdúsámson kerékpárút (471 sz. főút) állami tulajdonú ingatlanon, önkormányzati
beruházásban épült meg. A Debrecen-Mikepércs kerékpárút (47 sz. főút) 4808 jelű önkormányzati
út és közigazgatási határ közötti szakasza, valamint a Debrecen „Keleti kerékpárút” (48 sz. főút)
rendezett tulajdoni viszonyokkal rendelkezik.
Eleget téve a Korm. rendeletben foglaltaknak, a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján,
javaslom a Debrecen közigazgatási határain belül elhelyezkedő, főutakkal párhuzamos, lakott
területen kívüli kerékpárutak kezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő
üzemeltetési) feladatainak átadását a Zrt. részére, a tulajdonviszonyoktól függetlenül.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, 108. § (2) bekezdése, a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése és a 355/2017. (XI. 29.) Korm.
rendelet alapján, figyelemmel az 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjára és
46. §-ára, valamint a 272/2012. (XII. 13.) határozatra
1./ tudomásul veszi a Debrecen közigazgatási határain belül elhelyezkedő, főutakkal párhuzamos,
lakott területen kívüli kerékpárutak kezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő
üzemeltetési) feladatainak átadását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (székhelye: 1024 Budapest,
Fényes Elek u. 7-13.; Cg.: 01-10-046265; a továbbiakban: Zrt.) részére.
2./ Ingyenesen átadja az állam javára az Önkormányzat tulajdonában álló 1./ pont szerinti
kerékpárutakról kitermelt önkormányzati tulajdonú vissznyereményi anyagok tulajdonjogát a Zrt.
részére a kerékpárutak közútkezelése, mint közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.

3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét az 1./ és 2./ pontban foglaltaknak megfelelően a
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján átadásra kerülő kerékpárútszakaszok birtokbaadásáról
szóló jegyzőkönyvek aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: a szükséges intézkedések megtételéért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
a jegyzőkönyvek aláírásáért: a polgármester és a jegyző
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. március 22.

Dr. Papp László
polgármester

