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ELŐTERJESZTÉS 

 A Képviselő-testület 2012. december 11-ei ülésére 

A Szilágyi Erzsébet utca rehabilitációját követően a Nagykőrösi út és Szilágyi Erzsébet 

utca tulajdonjogának rendezésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú, „ Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált 

városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér környezetrendezése, közvilágításának 

energia takarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja” elnevezésű projekt 

keretében a Szilágyi Erzsébet utca rehabilitációja befejeződött. Az utca kiszélesítést követően 

az útszakasz az országos közút hálózat részévé válik, ezáltal tehermentesítve a Kossuth teret. 

 

A Szilágyi Erzsébet utca átépítéshez kapcsolódó PES-1080-4/2011 (előterjesztés 1. számú 

melléklete) számú közútkezelői hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően a Szilágyi Erzsébet 

utca (Abony 5501/1; 5501/2; 5501/3 hrsz) és a Nagykőrösi út (Abony 5118 hrsz,) a Vasút 

úttól a Kossuth tér buszsávjáig terjedő szakasz geodéziai felmérése megtörtént (előterjesztés 

2. számú melléklete). A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága által 

jóváhagyott változási vázrajzok benyújtásra kerültek a Földhivatalhoz a telekalakítási eljárás 

lefolytatásának céljából. Az eljárás folyamatban van. 

 

A fentiek lezárását követően az érintett ingatlanok tulajdonjogát rendezni szükséges.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4.§ (1) „Az állam kizárólagos 

tulajdonába tartozik f) az országos közutak és azok műtárgyai,” a Szilágyi Erzsébet utca az 

országos közút hálózatba való beolvadáshoz az Abony 5501/2 hrsz-ú 759 m
2
–es ingatlan 

tulajdonjogát szükséges a Magyar Államra átruházni. 

 

A telekalakítást követően kialakuló Abony 5118/2 hrsz-ú 981 m
2 

–es ingatlant a Pest Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségével helyi közúttá kell nyilvánítatni és az 

üzemeltetéséről, fenntartásáról, karbantartásáról Abony Város Önkormányzatának kell 

gondoskodnia. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (3) „ A helyi 

önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a) helyi közutak és 

műtárgyaik,” ezen törvény alapján Abony Város Önkormányzata a kötelezettségek mellett 

jogosan tarthat igényt a megnevezett ingatlan tulajdonjogára. 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. §
 
(6) „Az állami tulajdonban lévő 

országos közutak vagyonkezelője - a 29. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a koncessziós 

társaságok kezelésében álló közutak kivételével - a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 



2 

Központ”. A fenti tulajdonjogi változások átvezetéséhez a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ, mint vagyonkezelő tájékoztatása alapján Képviselő-testületi határozatban szükséges 

rögzíteni, hogy milyen célból és milyen jövőbeni feladatok elvégzéshez szükséges a vagyont 

átadni, illetve átvenni. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

…../2012. (XII.11.) számú Képviselő-testületi határozat  

 

A Szilágyi Erzsébet utca rehabilitációját követően a Nagykőrösi út és Szilágyi Erzsébet 

utca tulajdonjogának rendezéséről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében 

eljárva, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4.§ (1) f) 

pontjában és 5. § (3) bek. a) pontjában foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

1. Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Abony 5501/2 hrsz.-ú 759 

m
2 

nagyságú ingatlant - országos közút céljára - térítésmentesen a Magyar Államnak 

tulajdonba vételre átadja. 

 

2. A Képviselő-testülete - az ingatlan „országos közút” funkciójának megszűnését  

követően - a Magyar Állam tulajdonában álló, a telekalakítás nyomán kialakuló 

Abony 5118/2 hrsz-ú, 981 m
2 

nagyságú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes 

átadását kezdeményezi helyi közút céljára. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy az 1-2. 

pontokban rögzítettek végrehajtásához szükséges intézkedéseket, és 

jognyilatkozatokat tegye meg. 

 

 

Határidő: 2013. december 31.   

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

 

Abony, 2012. december 07. 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. 

       polgármester 
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előterjesztés 1. számú melléklete 
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előterjesztés 2. számú melléklete 
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