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Dunavarsán Város Onkormán zatának Pol ármestere

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu
a 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www.dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/2708-1/2021. Tárgy: Javaslat a 970 hrsz-ú öiikormányzati út egy részének
állami tulajdonba adásának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. ) 2019. július 5-én
kérelemmel fordult Dunavarsány Város Onkormányzatához a Dunavarsány, 970 hrsz-ú, kivett helyí
közút (az ingatlan müvelési ága 2019-ben változott kivett közterületröl kivett helyi közúttá) ingatlanból
változási vázrajz szerint kialakuló 970/1 hrsz-ú, kivett országos közút ingatlan állami tulajdonba és
Magyar Közút Nonprofít Zrt. vagyonkezelésébe történő átadásának tárgyában (1. számú melléklet).

A közterület az Onkormányzat kizárólagos tulajdonában van (2. számú melléklet), valamint
elhelyezkedése a Szabályozási Terv kivonaton (3. számú melléklet) beazonosítható. A Szabályozási
Terven jelöltek alapján a közterület országos és településszerkezetí jelentöségü. A közút
forgalomképtelen törzsvagyonnak minösül.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján a 970/1 hrsz-ú út átvétele Novoszádi Zsolt
(1195 Budapest, Arpád u. 9/B. ) fiildmérö által 253/2017. munkaszámon készitett, 2018. majus 17-én
záradékolt változási vázrajz (4. számú melléklet) alapján üidokolt, a kialakuló 970/2, 970/3, 970/4 és
970/5 hrsz-ú kivett közterületek tulajdonjoga visszajegyzésre keriil az Onkormányzatra.

A közútí közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: 1988. évi I. törvény) 32. § (6)
bekezdése alapján , ^z állami tulajdonban lévö országos közutak vagyonkezelöje - a 29. § (1)
bekezdésében foglaltak, valamint a koncessziós társaságok kezelésében álló közutak kivételével - a
Magyar Közvt Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút
Nonprofit Zrt. ), amely a vagyonkezelői feladatokat közfeladatként látja el. Továbbá az 1988. évi I.
törvény 29. § (6) bekezdése kímondja, hogy "A 32. § (6) bekezdésében meghatározott szervezet a
befejezett beruházások magyar állam tulajdonában álló területének rendezése során saját hatáskörben
a magyar államjavára és nevébenjár el. A befejezett beruhá^ások területének rendezése érdekében
megvásárolt vagy kisajátított további földrészlet a magyar állam tulajdonába és e törvény erejénél
fogva^ ellenérték nélkül a 32. § (6) bekezdésében meghatározoü szervezet vagyonkezelésébe kerül,
amely köteles azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteíni. A 32. § (6) bekezdésében meghatározott
szervezet a vagyonkezelőijog bejegyzésére vonatkozó, afővárosi és megyei kormányhivatal által kiadott
határozatot haladéktalanul köteles az MNVZrt. részére tájékoztatásul megküldeni. ".

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évÍ CLXXXDC. törvény (a továbbiakban:
Mötv. ) 42. § 16. pontja alapján "A képviselö-testület hatásköréböl nem ruházható át a helyi
önkormányzati vagyon tulajdonjogának a 108. § szerinti ingyenes átruházására vagy nemzeti vagyon
tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés. ". Továbbá az Mötv. 108. § (2) bekezdés a)
pontja értelmében "A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen
átruházható az állam vagy más helyi önkormányzat javára jogszabályban meghatározott közfeladat
ellátásának elősegítése érdekében. .

A telekalakítás füldhivatali engedélyezését követöen kialakuló 970/1 hrsz-ú, kivett országos
közút ingatlan állami tulajdonba adásáról szerződés megkötése szükséges majd.



Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
modosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva

a) a kozuli köilekedésrol szóló 1988. évi I. törvény 29. § (6) bekezdése és 32. § (6) bekezdése
alapján támogatom a Novoszádi Zsolt (1195 Budapest, Arpád u. 9/B.) foldmérő által
253/2017. munkaszámon készített, 2019. május 17-én záradékolt változási vázrajz alapján
kialakuló Dunavarsány, 970/1 hrsz-ú, kivett országos közút ingatlan téritésmentes Magyar
Állam tulajdonába és Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adását azzal a
feltétellel, hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés a vagyonkezelő feladata;

b) az a) pont szerinti változási vázrajzot aláírom, az átadásról szóló tárgyalásokat lefolytatom,
és az egyéb szükséges intézkedéseket megteszem.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készítette: Kocsisné Száger Mónika műszaki ügyintéző

Mellékletek: 1. számú: Megkeresés
2. számú: Tulajdoni lap
3. számú: Szabályozási Tervrészlete
4. számú: Változási vázrajz

Dunavarsány, 2021. február 11.

ÜCW^
G g é Varga[JTünde

olgármester

Az előterjesztés törvényes:

^>°8Ö^
.<

dr. Szilágyi Áko %
jegyzö



.. n^

F

Magyar KÖzút Nonprofit
Zártkörűen MűkÖdö Részvénytársaság
\Q1-', Budapest, Fényes Elt. < uik. ^ 7-13,
. Telefr't +36 (I) S SOOO, Fax: 36(1)819.9
. Web: v. ww. kazul. hu

. E-m<:'': Jn'^ xoziK. hu

^ ^^riO^
MAGYAR KÖZUT

DUNAVARSANY VAROS ONKORMANYZATA

Gergőné Varga Tüude
polgármester részére

2336 Dunavarsány,

Kossuth Lajos utca 18.

^wv^
Iktatószám:. KOZ- / ,2019.

Targy: Változási - vázrajzok
!  Aü6 ) G.

és megkeresés
terüietrendezésmegküldése _RQP _ terüjetrende

tWan" ^Q-TfJoS

^
Ugyintézo: BIáho Eaít

blaho. edit@kozut. hu
T: 061 819-9067

A^

Tisztelt Polgármester Asszony!

A 52101. sz. Dunavarsány bek. út 0,0-5, 2 kmsz közötti szakasz felújitása kapcsán érintett Dunavarsány 970 helyrajzi
számú belteriileti ingatlan vonatkozásában Társaságunk elkészttette a szükséges változási vázrajzot annak érdekében,
hogy az országos közúttal érintett ingaüanrészek az önkormányzati ingatlanról levalasztásra és állami tulajdonba
vételre kerüUiessenek.

Mellékelten megkuldjűk az eredeti változási vázrajz 2 példányát eredetben és kér'ük ho a változási vázra'zokat
szívesked'enek alaimi és részünkre visszaküldeni.

Kérjük továbbá, hogy amennyiben az ingatlanrésznek a magyar állami tulajdonába és a Magyar Közút NZrt.
vagyonkezelésbe kerülésével egyetértenek, úgy a Kozuti közlekedésröl szóló 1988. évi I. tv. 29. § (6) és 32. § (6)
bekezdésére kérjük, hogy az országos közúttal érintett ingatlarmak az állami vagyonkörbe és a Magyar Közút
vagyonkezelésbe történö téritésmentes átadását támogatni és e tekintetben - hivatkozással Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDÍ. tv. (Mötv. ) 42. § 16. pontjára - k' viselö- testületi határozatukat
részünkre szívesked'enek me küldeni.

Kérjük, hogy a területrendezési feladat űgyintézése érdekében a fentiek szerinti dokumentumokat részünkre

sziveskedjenek megküldeni azzai, hogy a testűleti döntés birtokában Társaságunk elökésziti az alkalmazandó
szerződéstervezetet, a változási vázrajzok ingatlan -nyilvántartási átvezetése és a tulajdonjog átruházása tárgyában.
Kérjűk továbbá, hogy annak érdekében, hogy a tcstiileti (lontcst megelőzően meg tudjuk inditani a telekalakitási
eljárást, lehetőség szerint soron kivül sziveskedjenek részünla-e megküldeni a MEGHATALMAZÁS ÉS

HOZZÁJÁRÜLÁS TELEKALAKITÁSI ELJÁRÁS MEGBMDITÁSÁHOZ megnevezésű mintánkat, amely
visszavonásig érvényes és kizárólag a telekalakitási eljérás soran törtmő képviseletre jogosit, valamint tulajdonjog
átvezetésére nem alkalmas.

Közrerauködésüket nagyon köszönjük.

Melléklet: 2 pld. eredeti változási vázrajz

1 pld tulajdoni lap másolatban

1 pld meghatalmazás és hozzajárulás minta

. júliu^'áa jánBudapest, 2019. júl

Udvözlettel

dr. Bardóti' Viktor

vagyongazdálk' i sztályvezetö

r-

^c !\

Tasi M' a

vagyonnyilvántartas'i osztályvezető

A MaeyEií Kstúi Noi;,ifofií Zrt. V'-Z EN ISJ 9001 szaíiványnak mefc-ftíi. 'lD minö. -ÍKifányil' i rndszeró* *: EMT Zrt. - NÚA Hungary tanúsitja
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Nem hitefcs tuhjdonilap

Pcst Mcgyá. KoTTnan;tíyatal

Káclccm 2300 Sacrt István tór 3.

Nem htefes tulajdom hp Nem hitefes tulajdoni lap
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2336 DUKKWEtSltnY V*>üt aor 970 HEISZ- .(?<lülviiagAl*t *l*tt'
tBÉSZ

1. h-z ingatlan adafcaJ. i
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^.si
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3- tial*jctoni hAnyad; 1/1
b. j.gyiS hltiri.rt, írk. ti. i id<; 31i8</1991. 0i.;B

jogclni . fculajdonba atíÁs
^ogálláni tulajdonoB
oévi DUNMnRBKHY VAROS ÖNKORMftHYZATA
cin! 3336 DDNAVKtSlÍNE KoaBiath L>jon utca 18
toriMzánii 1S3S319'?

BLRÉSZ.. ̂ *TS;
1. b*j<gyző hatircnat, nrkcTéni idflf n9ÜB/20Q1. 01. 25 ̂ ~<^
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cíni i 1132 BUDWEST Vici ut 72-7á

3. b<ij<gyi 6 h>tit<nat, *rk<z*>i id6^<nSSÉ/'50u 2011. Ü6.10

Vzatékjog
vAzrajz .frint 225 n2 nagyAgu ̂ É^jj?*tr> (VMB-18/2011)
jogoBult;

nív, ELM& HÁIOZATI KFT dt<l<|^Anii 1Í804983
ci> : 1132 KTDIlPeSI Viáfci Crt:?72-74

í. b. j. iy-8 hltfanu, 4ji^tí"16; 6°ilS/2>ll 20U. U7. 22
VMUkjog
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Nemhiteles tubjdonilap Nemhitefes tulajilonilap Nem hitefes tulajdoni Jap

https://v, 'ww3. takamet. hu/tullap/S0505202]0211093932kq-141167964-1-14116796... 2021. 02. 11.
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VÁLTOZÁSIVÁZRAJZ
a (970) hBlyrajzi szóinú föidrószlet megosztósáról

M=1:1000
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';; \ .
, 1 '.

;, /

t. 'f

Budapest. 2!)18. jsmár28.

KésziiS:

/^ -/p<

Novoszádí Z&olt

fűUméró igaaohróny száma; 6369

MtnőségBttanúsltó:

Movrtr:zacliZsolt

m5 B(;, ),. !-.;;! , ;1 !,. iu
.i'3üi'Cj-"!3. íü' -j

.

fc _, ... r.
Hamajovazki Lásztö

fötíméró igazotvány szdma: 7325
tRM. : S024/2007. GD/T07-1073

A váftozási' vázrajz a ÍBrilletíotnufatással agyűtt hatályas.

A helyrBJii széirKizés ós a terCSetszámifSs fieiyes. fi' s záraiSék a

keftezésföl szómífaS egy 6vig hatólyos, kés&büi felheszfláláa eStt a

váirajzot úpa löiadékoltaint hoff.

Z011 -1)5- 17
RgclvDva, 2018. .......................... hó ..-. ". "... ".... nap

... -'. 'A-' , ^' ' .

<.
'wc:

Ing. iend. itiin. sSma.



VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
a (970) /ts(yny;fszáfnú földfészlet megosztásérúl

M=i:iam

Í97W)

Btidapast, 201B. január2a.

Ktísrftö;

^" -í^~

Novoszádi Zsott

fOkjmérö jgazoh&ny azáma; 63S9

Mlnőségettanúsltó:

Í'lovoszgclíZsoft
^';-[">. (,)

II^t" >.. ';" ,,.

A váttazási vSxrajz a tertlletlvmufatással egyűtt halályos.

ft fwtyrsjzi számazás ós a teriitetszómftás hetyes. Ez 6 zéradéfc a

keltezósfet szémtfott egy évig hatályfis, lcösőlsbf hthasnSISs alőS a

vázrsjzot újra láTadúkoltatn! kefí.

21)11 -85- 1 7
Réotove, 20^9............................... ha ...._.,....,....... nap

a-- t/

Hojnajovszki László

földméfC igazotvány azáma: 7325
IRM. : 202W007. GDfTST-1073

Ing. mnd.



VÁLTOZÁSIVÁZRAJZ
a (970) helyrsjzi sz6mú főldrósziet mBtfosziásárúl

M=1;1DOO

f

Budapest, 2ai8. január2B.

Készitö:

/^ -^/^
1IK;

Novoszádi Zsolt

fötdmérö igazolvSny száma: 6369

Minősógettanüslto:

.

fi^... ^...
Homajotfszki Lásztá

fiHdméró igaiohfány szsma: 7325
ÍRM. : 202*2007, GQ/J" 0?-ró?'3

Novoszác.'iZsolt/

A változósi v6zryz a fefflfetfnmuteiéssa; egyűtt hafályos.

A he/yrajzr számoz6s 6s a feröletszámliás hetyes. Ez a zéredéh t
kelfszéatől számllotl egy 6vig tiatáíyos, hésőbüi fylhasználás elött;

vSsfajzot ÚJFB záraütóAotísÍwfteff.

.

'7.Ráckew. 2018........................... ha .................. nap

\. ^>"^ ^/-. /
i, . ZóradéWú: ..^.(^(J/.. . . .... ...

) -^ Ing. mnd. /nin. szSina:



VALTOZASIVAZRAJZ
a (570) helyfa/ziszémúfBtdíésiletmegosztáséíút
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BtMiapest, Z0l8. január28.

KészSö:

Novoszádi Zsolt

foldmérű igazatván/ széma: 6369

Mínőséget tanúsító:

/'
-<?-""(.... , f

Homajovszld Lászlö

fflldméró igazahfány ezáma: 7325
IRM. : 2Q24/2Q07. GDfT07-t073

Novcs?3(!i Zsolt
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A válÍDiósi vÉzrajz a teríílBÍIomutatéssol egyOtt hatílfoa.

A helyrajzi széfmaás és a terílletazémltás hetyes. Ei a záradék <

fttítorfsW szám/toff ogy 6^ hatílyos, l(és6 l falhasznáíSs elűtt i

vásrajzot ú]rs záradókoltBtni hsS.

2111 -05- 17
Ráckeva, ZO'SB............................... tió .................. nap
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ing. fvnd. fnin. szémá,



VALTOZASIVAZRAJZ
s (970) helyrajzi számú fShirószlet megosztásám!

w=i.-rooo

^

'á^
vfn

<f?

^

\ .'
%

a

<<?' , \'

^'
rfi'

r

-^.

BwSapffSt. 3018. J9nuáf2B.

Készí 

^* No'/osz'diZsolt

11r.5^!ir , /, " , iu ,.,i.
Movoszádr Zsott .. +;i'i .'ij.üis-Li'; 'i

fűhtmérö igazohtíny sráma: S363

Mfnőségst fanúsltó:

A;.....,,..... ^...
Horoajavszkj Lásztö

fOUméró igazolviny gzáma: 7325
IRM. : 2024G007. GWT 07-1073

ft változösi véztajz a terűtetfe'mutatrissaf ^gyűtt hatélyos.

A hslyr^jzi számozás és a tenílefszáfnitss hBtyas. Ez a zársdék a

toffszéstó/ szSmílaS sgy évig hatSlyos, icósőtilji faldssínálás etőtt a

vazrajzot újra i&ratíékoStatni hEll.

21)8 -05- 17
Rádwm, 2013.............................. hű .................. nsp

p'it. -V, / .'
KH:~ ''^'f

ZáiwSóhjfó: .̂ J^......... ^. . }...
lng-mn<i. !7sn. szém9:


