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Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Alpolgármestere 

Ikt.szám: 3201-1/2018. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

2018. február 15-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelői 

feladatainak átadása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére. 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott 

területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (IX.29.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 2. §-a értelmében a tárgyi feltételeknek megfelelő kerékpárút szakaszok 

vonatkozásában a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvény (továbbiakban Kkt) 33.§ (1) 

bekezdés d) pont da) alpontja szerinti fenntartási, fejlesztési és fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési 

feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelőként látja el a miniszterrel kötött szerződés 

alapján. 

 

A közútkezelői feladatok átadása városunk vonatkozásában - a Rendelethez tartozó 

létesítményjegyzék alapján - öt kerékpárút hat szakaszát érinti összesen 16,525 km hosszban az 

alábbi táblázat szerint: 

 

A 355/2017. (XI.29.) Kormányrendelet alapján átadásra kerülő kerékpárút 

szakaszok 

  
Országos kerékpárút-törzshálózati 

megnevezés 

kezdő-

szelvény 

vég-

szelvény 
hossz (m) 

1. Nagykőrös-Kecskemét kerékpárút (441. számú 

főút mellett) 
6+472 10+044 3 572 

2. Kecskemét-Kiskunfélegyháza kerékpárút (5-

54. számú főutak mellett - két szakasz) 

3+562, 

8+373 

8+191, 

8+723 
4 979 

3. Kecskemét-Nyárlőrinc kerékpárút (44. számú 

főút mellett) 
0+431 2+851 2 420 

4. Kecskemét nyugati kerékpárút (52. számú főút 

mellett) 
4+436 9+110 4 759 

5. Kecskemét M5-54. számú főút 

csomópontjában kerékpárút 
0+000 0+795 795 

  összes hossz (m):  16 525 

 

 Az érintett szakaszok helyét a mellékelt térképmásolat tartalmazza.  

 

A birtokba adási eljárás kerékpárút-szakaszonként történik, és a Rendelet 1. mellékletében található 



jegyzőkönyv aláírásával zárul.  

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a jegyzőkönyv aláírásának napjától látja el az adott létesítmény 

kezelői feladatait (fenntartási, fejlesztési és fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatok), és viseli 

a feladatok ellátásáért fennálló felelősséget is. 

 

Az átadásra kijelölt létesítmények között szerepel olyan is ( Kecskemét-Kiskunfélegyháza kerékpárút 

Kecskemétet Városfölddel összekötő része), amely KÖZOP pályázati forrás felhasználásával létesült, 

és érintett szakaszának fenntartását a későbbiekben az útkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

biztosítja. 

 

A Rendelet 3.§ (2) bekezdése rendelkezik az átadott kerékpárutak közútkezelése során keletkező 

vissznyereményi anyagok (bontott út-, híd- és vízépítési anyagok, táblák, úttartozékok, faanyag) 

önkormányzat általi átvételéről, nyilvántartásáról. A bontott anyag (például mart aszfalt, megrongált 

tábla, korlát) tényleges átvétele, elszállítása, kezelése többlet teherrel, esetlegesen az útkezelői 

feladatellátás lassításával járhat.  

Azonban a Rendelet ugyanezen bekezdése lehetőséget ad a tulajdonos önkormányzatnak, a 

vissznyereményi anyagok átadására az állam részére. Ezeket az anyagokat a kerékpárutak kezelője 

tevékenysége során felhasználhatja.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy járuljon hozzá a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott 

területen kívüli szakaszai esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt., közútkezelése során keletkező 

vissznyereményi anyagok átadásához az állam részére. 

 

Kérem továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen 

kívüli szakaszai kezelői feladatainak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére való átadási eljárása 

során keletkező jegyzőkönyvek és az egyéb ezzel kapcsolatos megállapodások Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata nevében történő aláírására Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert 

hatalmazza fel. 

 

 

 

Kecskemét, 2018. január 24. 

 

 

 

                                                                                                Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester  



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2018. (II.15.) határozata 

 

A főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelői feladatainak a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére történő átadásáról. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester fenti tárgyban készült 3201-1/2018. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli 

szakaszai esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt., közútkezelése során keletkező 

vissznyereményi anyagokat átadja az állam részére. 
 

2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a főutakkal 

párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelői feladatainak a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. részére történő átadásáról készült jegyzőkönyveket és egyéb ezzel 

kapcsolatos megállapodásokat aláírja. 

 

 

 

Határidő: 2018. március 15. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


