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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Makó és Kiszombor közötti körforgalomtól a Kiszombor-Csanád Nemzetközi 
Határátkelıhelyig a közút elkészültével egyidejőleg a mellette futó kerékpárút földmunkáit is 
elvégezték. 
 
A Csongrád Megyei Állami Közútkezelı Kht. kérelmére a Cs/UV/A/1530/12/2004. számú 
határozattal került engedélyezésre, a  már meglévı 431. sz. Kiszombori határátkelıhöz vezetı 
közút melletti kerékpárút szilárd burkolattal történı ellátása, melynek kivitelezése az 
INTERREG III. önkormányzati projekt keretében valósult meg. 
 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága DA/KA/706/1/2007. 
számú határozatával a kerékpárút forgalomba helyezését engedélyezte.  
 
A 37-5/2007. számú „Elızetes megállapodás” alapján a Magyar Állam képviseletében 
vagyonkezelıként eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ eljárást indított a 
kerékpárút területének az önkormányzat tulajdonába adására.  
 
Ezt követıen telekalakítási eljárást folytatott le az Építésügyi Hatóság, mely szerint az 
országos közút területébıl a kerékpárút területe külön helyrajzi számra kerül. A földhivatali 
nyilvántartásban ezen telekalakítási eljárás átvezetésre került. Jelenleg a kerékpárút és az 
országos közút különálló terület, amely a Magyar Állam tulajdonában áll.  
 
A tulajdonjog átadása az üzembe helyezéstıl számítva – az önkormányzat hibáján kívül, az 
átszervezések miatt - a mai napig nem történt meg.   
 
Az önkormányzat 2011. nyarán ismételten szorgalmazta a tulajdonjog átadását, melyre a  
Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából most készül az új tervezet.   
 
A kerékpárút tulajdonjogának átvétele-átadásához az önkormányzat döntése szükséges, 
továbbá fel kell hatalmazni a polgármestert, hogy ennek elıkészítésben, az eljárás 
lebonyolításában részt vegyen, illetve a végleges megállapodást megkösse.  
 
A kerékpárút tulajdonjogának rendezése, mivel az építés költségeit INTERREG III. pályázat 
alapján nyerte az önkormányzat, a pályázat lezárásához szükséges. 



Ezen felül a megépült kerékpárút használhatóságát, az útfenntartási feladatokat kezdetektıl 
jelen pillanatig az önkormányzat látja el. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megvitatni és a kerékpárút 
tulajdonjogának átvételérıl, a megállapodás megkötésére vonatkozóan a polgármester 
felhatalmazásáról a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2012. január 25. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
                 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a határhoz 
vezetı kerékpárút tulajdonjoga tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Állam 
tulajdonában lévı és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévı, a 431. sz. Kiszombori 
határátkelıhöz vezetı közút melletti kerékpárút területének tulajdonjogát átveszi.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a tulajdonjog átvételével kapcsolatos eljárásban való közremőködésre, a 
nyilatkozatok megtételére és a végleges megállapodás megkötésére. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


