
FELJEGYZÉS 

Tárgy: Kerepes Dűlő út útépítés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület határozat alapján a Kerepes Dűlő utcai útépítése tárgyában az 

alábbi jogi vélemény adom: 

1./ Település szerkezetileg –mindenekelőtt a főépítész szakvéleménye alapján – 

meg kell vizsgálni, hogy Kerepes Város részére a közeli és távolabbi feladatok 

alapján az út megépítése milyen prioritást élvez. Itt szükséges figyelembe venni azt, 

hogy az úttal kapcsolatos telkeket a tulajdonosok milyen célra használják, az 

útépítés illetve a közművek kiépítése tárgyában a lakossággal köthető-e építési 

együttműködési megállapodás. 

Figyelembe kell venni, hogy a kialakításra kerülő út Kerepes Város közigazgatási 

területén helyezkedik el, ezért a hatályos jogi szabályozás alapján Kistarcsa 

Városával történő eltérő megállapodásig az út kialakítása és a karbantartása 

Kerepes Város feladata. 

2./ A szabályozási terv alapján szükséges a megfelelő útszélesség kialakítása. A 

szabályozási terv alapján áttekintettem a területre vonatkozó szabályozási tervet, a 

térképet, és a földmérő által felmért természetbeni területi állapotokat valamint az 

érintett ingatlanok tulajdoni lapját. A térkép alapján megállapítottam, hogy a 

területen 132 db ingatlannak van kapcsolata a közúttal, melyeket 25 kivételével a 

szabályozás érint, vagyis a magántulajdonosok ingatlan területeinek csökkentésével 

kell kialakítani a közút szélességét. Ennek két módja lehetséges: megállapodás a 

tulajdonossal a telekalakításról, illetve a kisajátítás. 

A szabályozással érintett ingatlanok egy része termőföld, többsége művelés alól 

kivont zártkerti ingatlan, egy része üdülő, és egy kisebb része kivett beépítetlen 

terület, vagy olyan ingatlan, amelynek megtörtént a beépítése. 

A szabályozási terv szerinti út kialakításához tehát szükséges a közúttal kapcsolatos 

területek jogi rendezése, megállapodás a tulajdonosokkal, melynek részét kell hogy 

képezze, hogy kíván-e a közművek és az út megépítése tárgyában az 

önkormányzatunk a tulajdonosokkal megállapodást kötni.  

3./ A területen rendezetlenek a közművek, a végleges szilárd útburkolat kialakítása 

előtt szükséges annak rendezése, illetve egyeztetés Kistarcsa Város 

Önkormányzatával. 

4./ A döntést követően fel kell mérni az építés költségit, annak lehetséges forrásait 

illetve az esetleges együttműködés lehetőségét Kistarcsa Városával. 



A döntést követően az érintett ingatlanok tulajdonosaival egyeztetést szükséges 

kezdeményezni, melynek keretében fel kell mérni, hogy mely tulajdonosokkal és 

milyen feltételekkel lehet a telekalakítás, a közművek kiépítése és az útépítési 

együttműködés tárgyában megállapodni, illetve hol kényszerülünk kisajátítási 

eljárást kezdeményezni.   

A fenti döntések meghozatala és az érintett ingatlanok tulajdonosával történő 

egyeztetést követően van lehetőség arra, hogy a megvalósítás tárgyában harmadik 

féllel Kerepes Város megállapodást kössön. 

Jogszabályok: 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 31.§ alapján: 

31. §
360

 (1)
361

 A közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, valamint a 

helyi önkormányzat az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút 

szilárd burkolattal való ellátására) együttműködhetnek. Az együttműködés (a továbbiakban: 

útépítési együttműködés) formáját a résztvevők maguk határozzák meg. 

(2)
362

 A helyi önkormányzat - ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint 

kétharmada részt vesz - az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt 

természetes és jogi személyt a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig - a 

rendeletében meghatározott módon - útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti. 

Az állami vagyonról szóló 2007 évi CVI. tv. 23. § 

33. § (1) *  Állami vagyon tulajdonjogának átruházására, ideértve a vagyon gazdasági társaság részére 
nem pénzbeli szolgáltatásként történő nyújtását is - ha törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag 
az a tulajdonosi joggyakorló jogosult. Az értékesítés lebonyolítására az a tulajdonosi joggyakorló - a 
közbeszerzésekről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - harmadik személynek megbízást 
adhat. 

35. § (1) Az értékesítést végzőnek a vagyon tulajdonjogának átruházását - ha törvény vagy 

annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet kivételt nem tesz - versenyeztetéssel 

kell megkísérelnie. 

(2) Mellőzni lehet a versenyeztetést: 

h) helyi önkormányzatnak történő értékesítés esetén, 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX tv alapján: 

101. § Az érintett képviselő-testületek megállapodhatnak egymással határos területrész 

átadásáról, átvételéről vagy cseréjéről (a továbbiakban együtt: területrész átadása). 

Kerepes, 2018. január 3. 

        dr. Mezei Julianna 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98800001.TV#lbj359id8f0d
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98800001.TV#lbj360id8f0d
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98800001.TV#lbj361id8f0d
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700106.TV#lbj122ida31c

