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Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018. február 15. napjára egyeztetést hívott össze a szegedi
irodájába.
Az egyeztetésen tájékoztatták az érintett önkormányzatokat arról, hogy az országos kerékpárúttörzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli
szakaszai kezelésének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet. (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 2. §-a alapján a fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő
üzemeltetési feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el.
A Kormányrendelet 1. melléklete egy jegyzőkönyv, mely szerint az önkormányzatok kezelésre
átadják a tulajdonukban álló, és általuk épített és forgalomba helyeztetett kerékpárutakat oly
módon, hogy a tulajdonjog az önkormányzatoknál marad.
A Kormányrendelet és a mellékletét képező jegyzőkönyv megtekinthető itt:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=205483.346890
A nyilvántartási adatok szerint Kiszombor Nagyközség Önkormányzata esetében a Kiszombor
Keleti elkerülő kerékpárút (a 431. számú út mellett 5.715 m hosszan - a 43. számú főúton lévő
körforgalomtól a határátkelőig), és a Makó-Kiszombor közötti kerékpárút (1.946 m hosszan)
kezelői joga kerül át az összes tartozékával (KRESZ-táblák, fényjelző berendezések és
korlátok) együtt a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez
Mindkét kerékpárút fenntartását, illetve kezelését ezideig Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata látta el a közmunkaprogram keretében alkalmazott dolgozókkal, a
közmunkaprogram által biztosított pénzügyi fedezetből.
Az egyeztetésen elhangzott, hogy ezen kerékpárutak téli síkosságmentesítési munkáinak
elvégzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csak a főútvonalak és a városi vonalak tisztítását
követően tudja elvégezni. Amennyiben az időjárási helyzet megköveteli, az önkormányzatok is
elvégezhetik ezt a feladatot.

A kezelői feladat átadása előtt helyszíni szemlére kerül sor, melyen a kerékpárutak jelenlegi
állapota rögzítésre kerül, mellyel egyidőben a megvalósításkor keletkezett iratok is átadásra
kerülnek a kezelő részére.
Az üzemelés során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által lecserélt vagy felújított szerkezeteket
pl. KRESZ-tábla, fényjelző készülék, korlátanyag stb. a tulajdonos önkormányzat részére
visszaszolgáltatja, ennek elhelyezésére ingatlant kell kijelölni. Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata erre a célra a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 10. szám alatti ingatlant jelölte
ki.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, a
kerékpárutak kezelői jogának átadásáról szóló tájékoztatást tudomásul venni, továbbá
felhatalmazni a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti jegyzőkönyv aláírására.
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