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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága levélben kereste 

meg Önkormányzatunkat azzal, hogy 2017. december 7-én hatályba lépett a az országos 

kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott 

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

A rendelet 2. §-a értelmében: „A kerékpárútszakaszok vonatkozásában az 1988. évi I. tv. 33. § 

(1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő 

üzemeltetési feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: Magyar Közút Nonprofit Zrt.) közútkezelőként látja el a miniszterrel kötött 

szerződés alapján. 

A 3. § (1) bekezdés kimondja: „A közútkezeléssel érintett kerékpárútszakaszok vonatkozásában 

a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) együttműködik a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt.-vel a fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátásában és az adott 

kerékpárútszakaszhoz kapcsolódó fejlesztési tervek, programok végrehajtásában.” 

A 3. § (4) bekezdése szerint: „A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Kkt. 33. § (1) bekezdés d) pont 

da) alpontja szerinti feladatait attól a naptól kezdve látja el a kerékpárútszakasz 

vonatkozásában, amely napon az 1. melléklet szerinti birtokbaadási jegyzőkönyvet az illetékes 

önkormányzattal kölcsönösen aláírta, és egyben ezen naptól viseli a feladatok ellátásért fennálló 

felelősséget is.” 

 

A Magyar Közút illetékes osztályvezetőjével az átadandó szakaszokról egyeztetést folytattak 

le a VÜMESZ képviselői. Jánossomorján az alábbi szakaszok tartoznak a rendelet hatálya alá: 

 86. sz. főútvonal mellett a lakott terület vége táblától a PEZ csomópontig tartó szakasz, 

 86. sz. főútvonal mellett a lakott terület vége táblától Hanságliget irányába a 0449/5 

hrsz-ú útig tartó szakasz. 

 

Az átadást követően az alábbi feladatokat látja el az országos utak kezelője: 

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. útellenőrei rendszeresen ellenőrzik a kerékpárutakat a 

biztonságos és kulturált kerékpáros forgalom biztosítása érdekében. 

A kerékpáros útvonalak kezelése magában foglalja a kerékpárutak burkolatának ütemezett 

fenntartását (pl. kátyúzás, repedéskiöntés), a műtárgyak, tartozékok és egyéb kiegészítő 

létesítmények (pl. hidak, korlátok, pihenőhelyek) állapotának vizsgálatát, a kerékpárutak 

mentén elhelyezett táblák és egyéb jelzések láthatóságának, épségének és működésének 

biztosítását, szükség esetén ezek javítását és cseréjét, valamint az útburkolati jelek 

karbantartását. 

Téli üzemeltetési időszakban (minden év november 10-től következő év március 15-ig terjedő 

időszakban) az erre kijelölt kerékpárutakon ütemezetten elvégzik a szükséges 

síkosságmentesítést, míg nyári időszakban kaszálási feladatokat látnak el, így biztosítva a 

zavartalan kerékpározást a kezelésükben lévő hálózaton. 

 

A kerékpárút szakaszok kezelésbe adása az előterjesztés mellékletét képező (rendeletben 

rögzített) jegyzőkönyv aláírásával valósul meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a kezelésbe adásról, és hatalmazzon fel a 

mellékelt jegyzőkönyv aláírására. 
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Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (III. 28.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a főutakkal párhuzamos 

kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

kezelésébe adja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott jegyzőkönyvet az önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2018. április 15. 

 

 

Jánossomorja, 2018. március 13. 

 

 

 

 

                                                                                                              Lőrincz György s.k. 

                                                                                                                            polgármester 

    


