
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740. Abony, Kossuth tér 1. 
 
2/9/2007.        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 08-i 
rendkívüli üléséről. 
 
Napirend: Abony, Szilágyi E. utca forgalom szabályozása 
 

74/2007. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben biztosított 
jogkörében eljárva, az Abony, Szilágyi E. utca útkorszerűsítés engedélyezési 
terveinek elkészítésével Gulyás Istvánt bízza meg. 
A tervezési munka díja: 500.000,-Ft+Áfa= 600.000,-Ft, melynek fedezetét a 
fejlesztési tartalék terhére biztosítja. 
Egyben megbízza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a határozati 
javaslat mellékletét képező Tervezési és Felhasználási Szerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2007. 03. 15. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Pénzügyi Osztály 
Településfejlesztés Osztály 

 
K.m.f. 

 
 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. Dr. Németh Mónika s.k. 
         polgármester   jegyző 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2007. március 09. 
 
 
Farkasné Fazekas Mária 
       jkv.     
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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; képviseli: László Sándor vezérigazgató); 

továbbiakban Magyar Közút Kht.,  

 

másrészről Abony Város Önkormányzata (Cím: 2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1.; adószáma: 15390709-2-13; 

statisztikai számjele: 27-872; 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 ……………. 

hrsz. alatti ingatlan (Szilágyi Erzsébet u.), - mely az Abony  5501 és 5503/3 hrsz.-ú 

ingatlanok telekalakítása során alakult ki – térítésmentesen történő állami tulajdonba 

vétele. 

 

1.1.1. A Felek rögzítik, hogy az Abony Városhoz tartozó 5501 hrsz.-ú / 1215 m2 

nagyságú, Szilágyi E. utca  ( kivett közterület ) megnevezésű/; és 5503/3 hrsz.-ú / 633 

m2 nagyságú, kivett út megnevezésű/ ingatlanok a tulajdoni lap szerint Abony Város 

Önkormányzat tulajdonában vannak. 

 

1.1.2. Az Önkormányzat a rendelkezésre álló tervdokumentáció alapján elkészítette 4611 

j. országos közút új nyomvonalával érintett ingatlanok megosztásához szükséges és a 

Ceglédi Körzeti Földhivatal által záradékolt …………. munkaszámú változási vázrajzot 

(a jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képezi). 

 

1.2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdése értelmében 

országos közút helyi közúttá történő átminősítése, ennek alapján a 4611 j. országos közút 

0+033 kmsz. és 0+200 kmsz.-ek között a nyomvonallal érintett 5507 hrsz.-ú ingatlan, 

illetve 4611 j. országos közút 0+200 kmsz. és 0+297 kmsz.-ek között a nyomvonallal 

érintett …….. hrsz.-ú ingatlan - mely az Abony 5118 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során 

alakult ki - önkormányzati tulajdonba történő térítésmentes átadása. 

 

1.2.1. A Felek rögzítik, hogy az Abony Városhoz tartozó 4611 j. országos közút 

nyomvonalához tartozó 5507 hrsz.-ú /………… m2 nagyságú, …………….. 

megnevezésű/ ingatlan a tulajdoni lap szerint Abony Város Önkormányzat tulajdonában 

van. 

 

1.2.2. Az Önkormányzat a rendelkezésre álló tervdokumentáció alapján elkészítette 4611 

j. országos közút új nyomvonalával érintett ingatlanok megosztásához szükséges és a 

Ceglédi Körzeti Földhivatal által záradékolt …………. munkaszámú változási vázrajzot 

(a jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képezi). 

 

 

2. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az Abony …………. hrsz.-ú ingatlanoknak (1.1. pont) 

az országos közúthálózatban közúti szerepük van, valamint az 5507 és …….. hrsz.-ú 

ingatlanoknak az országos közúthálózatban közúti szerepük nincs. A közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 32. §-a alapján az országos közutak a Magyar Állam tulajdonában, a helyi 
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közutak a települési önkormányzatok tulajdonában vannak. A 122/2005. (XII.28.) GKM rendelet 

5.§(4) bekezdése szerint az országos közutakhoz tartozó ingatlanok vagyonkezelője az 

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság jogutódja Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

(KKK). Ezen ingatlanok közútkezelése – az 1988. évi I. törvény 33. §(b) bekezdése, a 15/1996. 

KHVM rendelet 3.§-a, valamint az 1069/2005. Korm. határozat alapján - a Magyar Közút Kht. 

feladata. A Magyar Közút Kht. ez ügyben a KKK jogelődjével Útgazdálkodási és Koordinációs 

Igazgatósággal 2005. április 29-én kötött megbízási szerződés és együttműködési megállapodás 

alapján jár el, amely e megállapodás 1. sz. mellékletét képezi.  

 

3. A Magyar Közút Kht. a jelen megállapodás megküldésével kezdeményezi az illetékes 

közlekedési hatóságnál az 1988. évi I. tv. 32.§ (3) bekezdése alapján a helyi közút országos 

közúttá, valamint az országos közút helyi közúttá való átminősítését. 

 

4. A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Felek rögzítik a következőket: a 

Nemzeti Közlekedési Hatóság átminősítő határozatának jogerőre emelkedésének napjától jelen 

állapotukban, az ………… hrsz.-ú területek (1.1. pont) tulajdonjogát, valamint – az ezzel együtt 

járó feladatokkal és felelősséggel egyetemben - az Önkormányzat térítésmentesen a Magyar 

Állam tulajdonába, és az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság jogutódja, a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésébe átadja. 

Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság jogutódja, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott időponttól térítésmentesen a Magyar Állam 

tulajdonába kerülő utak vagyonkezelői feladatait ellátja. 

 

5. A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Felek rögzítik továbbá a 

következőket: a Nemzeti Közlekedési Hatóság átminősítő határozatának jogerőre emelkedésének 

napjától az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság jogutódja, a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ jelen állapotukban  az 5518 hrsz-ú  ingatlanból az 5507 hrsz.-ú ingatlanba 

beolvasztást nyerő területrész (……. m2) tulajdonjogát, valamint a vagyon- és közútkezelői 

jogokat – az ezzel együtt járó feladatokkal és felelősséggel egyetemben - az Önkormányzatnak 

térítésmentesen átadja. 

Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott időponttól térítésmentesen 

tulajdonába veszi e pontban meghatározott ingatlanokat. 

 

6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a ………………….. hrsz.-ú ingatlanok (1.1. pont) 

tekintetében tulajdonjogát töröljék, és a Magyar Állam tulajdonjogát, valamint az Útgazdálkodási 

és Koordinációs Igazgatóság jogutódja, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelői 

jogát bejegyezzék. Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság jogutódja, a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ hozzájárul ahhoz, hogy az 5507 hrsz.-ú ingatlanba 

beolvasztást nyerő (…….m2) területrész  tekintetében a Magyar Állam tulajdonjogát, és az 

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság jogutódja, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

vagyonkezelői jogát töröljék, egyidejűleg az Önkormányzat tulajdonjogát bejegyezzék. 

 

7. Jelen megállapodás a Nemzeti Közlekedési Hatóság (továbbiakban: NKH) átminősítő 

határozatával együtt érvényes. A Magyar Közút Kht. a NKH határozatával érvényesített 

megállapodást tájékoztatásul megküldi a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, valamint a KKK részére. 

 

8 A NKH határozatával érvényesített megállapodás tartalmáról a Felek a Magyar Közút Kht. útján 

tájékoztatást adnak a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak és a Ceglédi Rendőrkapitányságnak.  

 

9. A megállapodás alapján esetlegesen keletkező áfa fizetési kötelezettség az Önkormányzatot 

terheli. 
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10.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. 

 

11. Jelen megállapodás 13 pontból és 3 gépelt oldalból áll. 

 

12. Jelen megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kelt: Abony, 2007. ………………            Kelt: Budapest, 2007. ……………….. 

 

 

 

      ...………………………………………            …………………………………………… 

       Abony Város Önkormányzata                                             Magyar Közút Kht. 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester                  László Sándor vezérigazgató 

 

 

Az Önkormányzat részéről ellenjegyzem:         A Magyar Közút Kht. részéről ellenjegyzem: 

2007. ……………………    2007. …………………………… 

 

……………………………………….......          ……………………………………………             

dr. Németh Mónika  jegyző   Vassné Dr. Gergácz Éva jogtanács 
 

 

 

 

 


