Előterjesztés melléklete
1. melléklet a 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

iktatószám:
JEGYZŐKÖNYV
- tervezet Kerékpárútszakasz birtokba adásáról
amelyet aláírtak egyrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 4032 Debrecen, Piac u. 20.
Törzskönyvi azonosító száma: 735584
Képviseli: Dr. Papp László polgármester
Jelen jegyzőkönyv vonatkozásában aláírásra jogosult: Dr. Papp László polgármester és
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, a Közgyűlés közútkezelői
hatásköreinek átruházásáról szóló 272/2012. (XII. 13.) határozata alapján Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészről
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Székhelye:
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046265
Képviseli:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
üzemmérnökség egy-egy aláírásra jogosult munkavállalója
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
továbbiakban mint Felek.
Felek rögzítik, hogy az alábbi kerékpárút szakaszok vonatkozásában a mai napig az Átadó látta
el a közútkezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési) feladatokat:
Debrecen-Józsa kerékpárút (35)
Debrecen – Mikepércs kerékpárút (47)
Debrecen Dél kerékpárút rákötés (4808)
Debrecen Keleti kerékpárút (48)
Debrecen-Hajdúsámson kerékpárút (471)

0+000 - 0+203
1+186 - 4+306
4+828 - 9+092
0+000 - 0+182
1+573 - 5+222
0+000 - 6+707

Felek előtt ismert tény, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés
d) pont da) alpontja értelmében az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a
főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről
szóló 355/2017. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (4) bekezdése
alapján a jelen birtokbaadási jegyzőkönyvvel érintett kerékpárútszakasz vonatkozásában a
közútkezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési) feladatokat
jelen jegyzőkönyv aláírásának napjától az Átvevő látja el.

Felek előtt ismert tény továbbá, hogy Átvevő jogosult a Kormányrendelet rendelkezései és jelen
birtokbaadási jegyzőkönyv alapján az Átadó Közgyűlésének hozzájárulását megelőzően
megkezdeni a közútkezelői feladatok ellátását.
Jelenlévők a mai napon a tárgyi kerékpárútszakasz átadás-átvételi eljárását az útszakasz
helyszíni megtekintésével és az arra vonatkozó dokumentumok átadás-átvételével elvégezték.
A helyszíni bejárást és szemlét követően Felek képviselői a kerékpárútszakasz átadásátvételével kapcsolatban az alábbiakat rögzítik:
A kerékpárútszakasz műszaki állapotával kapcsolatos megállapítások:
Átadó részéről: …………………………………………………………..............................
Átvevő részéről: …………………………………………………………..............................
A kerékpárútszakasz műszaki állapotából adódó szükséges intézkedések:
…………………………………………………………..............................
A kerékpárútszakaszon az Átadó tulajdonában és könyveiben nyilvántartott ingóságok listája:
…………………………………………………………..............................
Átadó kijelenti, hogy az alábbi, tulajdonában álló, kerékpárútról kitermelt, nemzeti vagyonnak
minősülő vissznyereményi anyagokat az Átadó telephelyére kéri elszállítani:
Átadó kijelenti továbbá, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése értelmében az alábbi, tulajdonában álló, kerékpárútról
kitermelt, nemzeti vagyonnak minősülő vissznyereményi anyagok tulajdonjogát az állam javára
ingyenesen átadja az Átvevő számára, a kerékpárutak közútkezelése, mint a jogszabályban
meghatározott közfeladat elősegítése érdekében:
Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az Átvevő kezelési tevékenységére vonatkozó
jogszabályi feltételek nem állnak fenn, a kerékpárút közútkezelői feladatait az Átadó
haladéktalanul köteles visszavenni az Átvevőtől.

Kelt:……………………………

……………………………………

___________________________________
_______________
_______________
Átvevő
Átadó
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselik:
képviselik:
Dr. Papp László polgármester és
Dr. Szekeres Antal címzetes főjegyző
A jegyzőkönyv mellékletei:

