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111/2007. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) biztosított jogkörében eljárva, hivatkozással az Önkormányzat 
Vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XI.30.) 
sz. rendeletet 13.§. (8) bekezdésére szándékát fejezi ki, hogy az 
Abony, Kossuth tér rendezése érdekében a forgalomszabályozással 
érintett Abony, Szilágyi E. u. (hrsz: 5501) ingatlanból kialakuló 5501/2 
hrsz-ú, 770 m2 nagyságú területrész tulajdonjogát – helyi közút 
országos közúttá történő átminősítésére – térítésmentesen átadja a 
Magyar Állam  tulajdonába, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ helyett eljáró Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, 
Műszaki Információs és Közhasznú Társaság részére a vagyonkezelői 
feladatok ellátására a mellékelt Előzetes Megállapodás szerint. 
Abony Város Önkormányzata egyúttal szándékát fejezi ki, hogy a 
Magyar Állam tulajdonát képező, 4611 j. út (5118 hrsz-ú) ingatlanból 
kialakuló 5118/2 hrsz-ú 1002 m2 nagyságú területrész tulajdoni és 
kezelői jogát térítésmentesen átveszi a melléklet Előzetes 
Megállapodás szerint. 
 
Egyúttal megbízza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
határozat mellékletét képező Előzetes Megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
              Gazdasági Osztály 
              Településfejlesztési Osztály 

 
K.m.f. 

 
 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. Dr. Németh Mónika s.k. 
         polgármester   jegyző 
 
 
Kivonat hiteléül: Abony, 2007. április 2. 
 
 
Egedi Bernadett jkv. 



Határozat melléklete 

ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS 
 
 
Amely létrejött egyrészről az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság jogutódja, 
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.; 
adószáma: 15329358-2-41; statisztikai számjele: 15329358-7511-312-01; 
továbbiakban KKK) helyett és nevében eljáró Magyar Közút Állami Közútkezelő, 
Fejlesztő, Műszaki, Információs és Közhasznú Társaság (cégjegyzékszáma: 01-
14-000063; adószáma: 18081613-2-41; statisztikai számjele: 18081613-6321-571-
01;); továbbiakban Magyar Közút Kht.,  
 
másrészről Abony Város Önkormányzata (Cím: 2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1.; 
adószáma: 15390709-2-13 ; statisztikai számjele: 15390709-7511-321-13 ; képviseli: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester), továbbiakban Önkormányzat között 
 
az alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és feltételekkel: 
 
1. A megállapodás tárgya: 
 

1.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdése 
értelmében helyi közút országos közúttá történő átminősítése, ennek 
alapján Abony 5501/2 hrsz. alatti ingatlan (Szilágyi Erzsébet u.), - mely az 
Abony 5501 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során alakult ki – térítésmentesen 
történő állami tulajdonba vétele, illetve országos közút helyi közúttá 
történő átminősítése, ennek alapján a 4611 j. országos közút 0+200 kmsz és 
0+247 kmsz.-ek között a nyomvonallal érintett 5118/2 hrsz.-ú ingatlan - mely az 
Abony 5118 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során alakult ki - önkormányzati 
tulajdonba történő térítésmentes átadása. 

1.2. A Felek rögzítik, hogy az Abony Városhoz tartozó 5501 hrsz.-ú /1215 
m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű/ ingatlan a tulajdoni lap szerint 
Abony Város Önkormányzat tulajdonában van, illetve az Abony Városhoz 
tartozó 5118 hrsz.-ú /2,4832 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű/ 
ingatlan a tulajdoni lap szerint a Magyar Állam tulajdonában van. 

1.3. Az Önkormányzat készítette el a rendelkezésre álló tervdokumentáció 
alapján a 4611 j. országos közút új nyomvonalával érintett ingatlanok 
megosztásához szükséges változási vázrajzot. 

 
2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat vállalja az útcsere alapfeltételeként a 

Szilágy Erzsébet utca átterveztetését és megépíttetését az ÚT 2-1.201 számú 
„Közutak Tervezése” megnevezésű Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak 
megfelelően. Az Önkormányzatnak az elkészült tervdokumentációt 3 példányban 
a Magyar Közút Kht. Pest Megyei Területi Igazgatóságához közútkezelői 
hozzájárulás kiadása céljából el kell küldeni. 

 
3. Az Önkormányzat köteles a Szilágyi Erzsébet utca terveztetése során az alábbi 

feltételeket figyelembe venni: 
 

3.1. A Szilágyi Erzsébet utca jelenlegi egyirányú forgalmát kétforgalmi sávos 
úttá kell átalakítani. 



3.2. A helyi adottságoknak megfelelő csapadékvízelvezető rendszert 
biztosítani kell. 

3.3. A parkolóhelyeket a közúttal párhuzamosan létesített leállósávban kell 
kialakítani. 

3.4. Kiemelt szegélyt és járdát kell létesíteni. 
3.5. A Szilágyi Erzsébet utca és a Nagykőrösi út csatlakozását 

korszerűsíteni kell. 
 
4. A Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban meghatározott útcserére csak abban 

az esetben kerül sor, ha az Önkormányzat az Európai Uniós pályázaton megnyeri 
a 2., 3. pontban meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
pénzügyi támogatást, és erről a Magyar Közút Kht.-t 15 napon belül értesíti. 

 
5. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás hatályát veszti, ha az 

Önkormányzat az uniós pályázaton nem nyer támogatást, azonban erről az 
Önkormányzat köteles a Magyar Közút Kht.-t 15 napon belül értesíteni. 

 
6. Felek rögzítik, hogy amennyiben az Önkormányzat támogatást nyer, a Felek az 

Önkormányzat értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül jelen 
megállapodásban foglaltakat a támogatási szerződés ismeretében megerősítik. 

 
7. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 
8. Jelen megállapodás 9 pontból és 2 gépelt oldalból áll. 
 
9. Jelen megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
 
 
Kelt: Abony, 2007. ………………            Kelt: Budapest, 2007. ……………….. 
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       Abony Város Önkormányzata                                             Magyar Közút Kht. 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 


