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A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy:

Várpalota egyes közúti szakaszainak helyi közúttá, illetve országos közúttá
minősítése és az útszakaszok átadás-átvétele

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester
Előkészítő:

Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete
A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Várpalota Város Önkormányzatnak 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.)
önkormányzati rendeletében a fedezet rendelkezésre áll.
Szabó Mónika
pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A 8. számú főút Várpalotát elkerülő szakaszának építési munkái a kivitelezési határidőt
tekintve 2018 év elején befejeződnek. A műszaki átadást és forgalomba helyezést követően
városunk közlekedésében nagy változások várhatók.
A legszembetűnőbb változás természetesen a jelenlegi 8. számú főút városon áthaladó
szakaszán a forgalom jelentős lecsökkenése lesz, de a változások más útszakaszok forgalmát
is érinteni fogják.
Városunkban a 8. számú elsőrendű főúton kívül több alsóbbrendű országos közút is található.
Az országos közutaknak hazánkban összefüggő hálózatot, egységet kell alkotniuk ami azt
jelenti, hogy e közutaknak kapcsolódniuk kell egymáshoz.
Ezeket a hálózati kapcsolatokat a 8. számú főút elkerülő szakaszának megépülése után is
biztosítani kell, viszont az újonnan épült elkerülő utat is be kell illeszteni a hálózatba oly
módon, hogy az a 8. számú országos elsőrendű főút szerves része legyen
Az elkerülő szakasz átadásával végbemenő változások miatt, és az országos közúthálózat
egységének megmaradása érdekében szükséges egyes jelenlegi országos közúti szakaszok
helyi közúttá, más jelenlegi helyi közúti szakaszok esetében viszont azok országos közúttá
minősítése.
Az elmúlt időszakban az országos közutak kezelője, a Magyar Közút NZrt, a 8. sz. főút
elkerülő szakaszának beruházója a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és önkormányzatunk
között már több egyeztetés is folyt az országos közúthálózat városunkat érintő szakaszainak
átszervezéséről, és az érintett útszakaszok tulajdonosi és kezelői viszonyainak rendezéséről.
Az egyeztetések eredményeképpen megszületett egy előzetes megállapodás tervezet, mely
tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Az előzetes megállapodás tételesen tartalmazza azokat az útszakasz ingatlanokat, amelyek az
átminősítéssel és átadás-átvétellel érintettek.
Országos közútból helyi közúttá minősülnek át az alábbi útszakaszok:
- A jelenlegi 8. számú főútnak a Bányabekötő úti csatlakozástól Veszprém irányába eső
szakasza egészen az épülő 8. számú út Várpalota elkerülő szakasz Pétfürdői
csomópontjáig.
- A 8123 jelű (Várpalota-Szápár) országos közútnak a Szent Imre utcai, Szabadság téri
és Szent István úti szakaszai
- A 72106 jelű országos közútnak (Várpalota-Ősi bekötőút) a Kossuth utcai, Dankó
Pista utcai és Mészáros Lőrinc utcai szakaszai
- A 723014 jelű állomáshoz vezető út Kossuth utcai szakasza a megépült
körforgalomtól a vasútállomásig
- A 82115 jelű országos közút Radnóti és Bercsényi utcai szakaszai
Helyi közútból országos közúttá minősülnek át az alábbi útszakaszok:
- Bányabekötő utcának az Észak-Dél irányú szakasza
- Hétvezér utcának a 8. számú főút és a Szent István út közötti szakasza
A megállapodás értelmében állami forrásból megépül továbbá a 72106 jelű Ősi bekötő út és a
8. számú főút összekötését biztosító – a Bányabekötő út részleges felhasználásával megépülő
– új tehermentesítő útszakasz, mely szintén országos közút lesz.

Az ingatlanokat az átminősítésre kerülő útszakaszok általában nem teljes területükben, hanem
csak részben érintik, ezért az egyes ingatlanok telekmegosztása és az átminősítéssel érintett
közutak önálló helyrajzi számon történő kialakítása, földhivatali bejegyeztetése szükséges.
Ezek az ingatlan rendezéssel és az átminősítéssel kapcsolatos feladatok és költségek
(előreláthatóan 1 millió forint), - melyek ingatlan vagyon gazdálkodási jellegűek - a
megállapodás értelmében önkormányzatunkat terhelik.
Az előzetes megállapodás aláírására, az út átadással kapcsolatos feladatok lebonyolításához,
valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételéhez képviselő-testületi
felhatalmazás szükséges, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés
megtárgyalására és a döntés meghozatalára.
V á r p a l o t a , 2017. május 8.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39.
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén a következő
határozatot hozta:
…/2017. (V. 25.) képviselő-testületi
ha t á r o z a t :
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy Várpalota egyes közúti szakaszainak helyi közúttá, illetve országos közúttá
minősítése és az útszakaszok átadás-átvétele tárgyában a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-vel megkötendő előzetes megállapodást – a határozat melléklete szerinti formában
és tartalommal - aláírja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út átadás-átvételekkel
kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
a döntés megküldésére: azonnal
Felelős:
Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó
V á r p a l o t a , 2017. május 25.
Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

