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44/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Külterületi kerékpárutak birtokba adása” 
című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 
 
1. A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 39. 

alpontja alapján kapott felhatalmazásával élve az országos kerékpárút-törzshálózat egyes 
elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai 
kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti 
kerékpárútszakaszok és ezen szakaszok részét képező 2 db híd vonatkozásában Keszthely 
Város Önkormányzata (továbbiakban: Átadó) a fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel 
összefüggő üzemeltetési feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Átvevő) 
részére átadja legkésőbb 2018. március 20-ig. 

 
Ezen elemek a következők: 
- Balatoni kerékpárút Keszthelyi külterületi kerékpárútszakasz V2-es vápától (Via Hotel) 

Gyenesdiás határáig és a Fenéki úton lévő MOL benzinkúttól Somogy megye határáig, 
- Hévízi kerékpárút Bécsi kapu úti csomóponttól Hévíz határáig és a Gesztenyefa sor úti 

kerékpárút, 
- Fenékpusztai kerékpárút 71-es főúttól a Vízügyi Igazgatóság Sármelléki úti géptelepéig. 

 
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy: 

- a kerékpárútszakaszon az Átadó tulajdonában és könyveiben nyilvántartott ingóságok a 
következők: 2 db híd, amelynek birtokba adása a kerékpárúttal egyidejűleg történik. 

- a fenti kerékpárútszakaszra vonatkozóan EU-s vagy hazai finanszírozásból eredően 
különös feltételek nem vonatkoznak, 

- a kerékpárúton található közlekedési és tájékoztató táblákat térítésmentesen az Átvevő 
rendelkezésére bocsátja, 

- a fenntartási tevékenység során visszanyert anyagokra nem tart igényt, 
- a Korm. rendelet értelmében a kerékpárútszakaszt a kerékpárút részét képező 2 db híddal 

üzemeltetésre átadja, az üzemeltetési feladatokból nem kíván részt vállalni. 
 



 

3. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az Átvevő kezelési tevékenységére vonatkozó 
jogszabályi feltételek nem állnak fenn, a kerékpárút közútkezelői feladatait az Átadó 
haladéktalanul köteles visszavenni az Átvevőtől. 

 
Az Átadó tájékoztatja az Átvetőt, hogy a V2-es vápa (Via Hotel) és a Semmelweis u. közötti 
kerékpárút nyomvonala módosulni fog a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási 
Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály 
(8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 101/A.) által kiadott útépítési engedély alapján. 

 
A kerékpárút tulajdonjoga több helyrajzi számon nem Keszthely Város Önkormányzata 
tulajdonában van, ezért az Átvevő vállalja a tulajdonosokkal a szükséges egyeztetéseket és 
esetleges megállapodás megkötését. Ebből kifolyólag az Átvevő utólagosan sem támaszt 
követelést az Átadó felé. 

 
4. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

fenti kerékpárutak és azok tartozékainak vagyonátadását készítse elő és a szükséges 
megállapodást kösse meg. 

 
Határidő: 2018. március 20. 
Felelős:  Ruzsics Ferenc polgármester 
  Dr. Horváth Teréz jegyző 

(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető) 
  (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) 

 
 
 
Dr. Horváth Teréz sk.   Ruzsics Ferenc sk. 

     jegyző       polgármester  
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