
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.

Javaslat a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 355/2017 (XI.29.) Kormány rendelet
által meghatározott szakasza üzemeltetésének átadására

Előadó: -a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
-a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
-az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Nyáradi Anna ügyintéző

Meghívott:     Molnár István megyei igazgató Magyar Közút NZrt.
Hajnal János megyei osztályvezető Magyar Közút NZrt. 

Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 04. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 04. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 04. 12.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A Dunaújváros-Pálhalma  kerékpárút  lakott  területen  kívüli
szakasza üzemeltetőjének a 355/2017 (XI.29.) Kormány rendelet a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t
jelöli ki. Jelen előterjesztés az érintett kerékpárút szakasz üzemeltetésének a Kormány rendelet
szerinti átadására tesz javaslatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 1149-5/2018

Ügyintéző neve: Nyáradi Anna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-166
Ügyintéző aláírása: Nyáradi Anna sk Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: - 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné sk.
Leadás dátuma: 2018. 03. 27. Ellenőrzés dátuma: 2018. 03. 27.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2018. 03. 27. Ellenőrzés dátuma: 2018. 03. 27.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 355/2017 (XI.29.) Kormány rendelet által
meghatározott szakasza üzemeltetésének átadására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Kormány  2017.  XI.  29-én  rendeletet  hozott  az  országos  kerékpárút-törzshálózat  egyes
elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének
kijelöléséről (355/2017 (XI.29.) Kormány rendelet, továbbiakban a Rendelet).

A  Rendelet  az  érintett  kerékpátút  szakaszok  vonatkozásában  a  fenntartási,  fejlesztési  és  a
fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatok ellátására a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t jelöli ki.

A Rendelet hatálya alá esik a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 6. sz.-62. sz. főutak körforgalmú
csomópontjától  a  pálhalmai  kerékpáros  elágazásig  tartó  szakasza,  melyen  az  üzemeltetési
feladatokat jelenleg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felvette a kapcsolatot osztályunkkal az átadás-átvétel lebonyolítása
érdekében, mely a Rendelet mellékletét képező birtokbaadási jegyzőkönyv (1. számú melléklet)
aláírásával fog létrejönni.

A Rendelet szerint a birtokbaadási jegyzőkönyv aláírását megelőzően közös helyszíni bejárást kell
tartani, melynek során feltárni és rögzíteni kell a kerékpárút műszaki állapotát, valamint minden, az
üzemeltetési  tevékenységet  befolyásoló  tényt.  Ennek  megfelelően  pozitív  döntést  követően
osztályunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőivel az érintett szakaszt bejárja 2018. 06. 15-ig.

A Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút pályázati forrásból épült (KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0062), a
pályázat  jelenleg  fenntartási  szakaszban  van.  Az  Irányító  Hatóságot  tájékoztattuk  az  átadás-
átvételről, a birtokbaadási jegyzőkönyv egy aláírt példányát részükre el fogjuk juttatni.

A fentiekre való tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az üzemeltetési feladatok 355/2017.
(XI.29.)  kormány rendelet  szerinti  átadását  és a birtokbaadási jegyzőkönyv aláírását  támogatni
szíveskedjék.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság: 6 igen szavazattal elfogadták, és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: 5 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: A bizottság tagjai 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./2018. (IV. 19.) határozata

a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 355/2017 (XI.29.) Kormány rendelet által
meghatározott szakasza üzemeltetésének átadásáról

1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  Dunaújváros-Pálhalma
kerékpárút  355/2017  (XI.29.)  Kormány  rendelet  által  meghatározott  szakasza
üzemeltetésének  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  részére  történő  átadásához  és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a birtokbaadási jegyzőkönyvet írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

 
Határidő:  -  a határozat közlésére: 2018. április 27.

-  a birtokbaadási jegyzőkönyv aláírására: 2018. június 15.

      
Dunaújváros, 2018. április 19.

                              
                       
                         Cserni Béla s.k.                                                 Hingyi László s.k.
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi                  a gazdasági és területfejlesztési
                  és turisztikai bizottság elnöke                                     bizottság elnöke

                  

                          Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                                                                        bizottság elnöke 


