
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Állam tulajdonában lévő Rét utca esetében az út felújítása mellett a járda kialakítása is régi 
elvárás mind a lakosság, mind a képviselő-testület részéről.  
A Rét utca járdájának kialakítása és tulajdonba vétele mellett célszerű ugyanezen eljárással a Szabadi 
utca azon járdaszakaszainak tulajdonjogának átvételét kezdeményezni, amelyek jelenleg szintén a 
Magyar Állam tulajdonában vannak. 
 
A képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy a járda kialakításához szükséges lépéseket 
megkezdje-e. A kialakítás jogi hátterét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdés c.) pontja nyújtja, a hosszadalmas eljárás egyéb részleteit pedig más jogszabályok 
szabályozzák.  
 
A járda kialakítása geodéziai felméréssel kezdődik, ahol meg kell határozni a műszaki határát a 
kialakítandó járdatestnek. A vázrajzot véleményeztetni kell a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, illetve 
a folyamat egyéb teendőkkel egészül ki. Az eljárás végeredményeképpen megállapodást kell kötni a 
Magyar Államot képviselő szervezettel, és az ingatlan-nyilvántartásban ki kell alakítani az új hrsz-ú 
ingatlant, illetve a tulajdonjogot át kell vezettetni. A Rét utca esetében ezt követően kezdődhet meg a 
tervezés, engedélyezés, kivitelezés. 
 
 
A járda kialakításának jogi hátterének gerincét az alábbi jogszabályhelyek biztosítják: 

1. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

36. § (1) Állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján lehet. 
(2) Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható 
c) helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
foglalt feladatai elősegítése érdekében, 
 

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

32. § (3) Ha az (1) bekezdésben megjelölt utak forgalmi jellege (az út jelentősége, forgalmi terhelése 
és a forgalom összetétele) megváltozik, a 29. §, illetve a 46/A. § szerint hatáskörrel rendelkező 
közlekedési hatóság országos közút esetén a vagyonkezelő, helyi közút és magánút esetén a 
tulajdonos kérelmére a vonatkozó elfogadott terület-, illetve településrendezési eszközök szükség 
szerinti módosítását követően az országos közút helyi közúttá vagy magánúttá, a helyi közút országos 
közúttá vagy magánúttá, a magánút helyi közúttá vagy országos közúttá minősítéséről határozatot 
hoz. Az utak tulajdonosai ezt követően az utak tulajdonjogának egymás javára - helyi és országos 
közutak esetén térítés nélkül - történő átadásáról a változások ingatlan-nyilvántartáson való 
átvezetésére alkalmas megállapodást kötnek. Amennyiben a közlekedési hatóság állami tulajdonú 
ingatlanon megépített utat helyi közúttá vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanon megépített utat 
országos közúttá minősít, az érintett ingatlan tulajdonosa a közút tulajdonjogát országos közút esetén 
az államnak, helyi közút esetén az önkormányzatnak az egymás közötti - ingatlan-nyilvántartáson 



való átvezetésére alkalmas - megállapodással köteles átadni. 
 
Határozati javaslat: 
Előzetes döntés a Rét utca és a Szabadi utca járdáiról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rét utcán járda 
kialakításának előkészítését támogatja, illetve a Szabadi utca azon járdaszakaszainak tulajdonba vételét 
kezdeményezi, melyek a Magyar Állam tulajdonát képezik. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ambrus Gellért alpolgármester 
 
 


