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Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság), mint az állami utak vagyonkezelője 
megkereste Hivatalunkat az Önkormányzat tulajdonát, és az országos közúthálózat részét képező 
útingatlanok térítésmentes átadása tárgyában. 

A Közgyűlés 92/2018. (V.31.) számú határozatában döntött a Nyíregyháza belterület 12542, 27809, 
3705 hrsz-ú földrészletek országos közút funkciót ellátó részeinek ál lami tulajdonba adásáról. 

A Magyar Közút Nzrt. az alábbi táblázatban szereplő ingatlanokat is állami tulajdonba kéri átadni 

tekintettel arra, hogy a 3317. j. országos közút felújítása ROP forrás igénybevételével történt, 
melynek lezárásához szükséges az ingatlanok tulajdoni rendezet tsége. 

Ezen ingatlanok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában állnak, amelyek 
országos közútnak minősülnek, ténylegesen nem voltak az Önkormányzat használatában, azokat 
ál lami közútként a Társaság kezeli és üzemelteti. A tulajdonviszonyok rendezése a fenntartási és 

üzemeltetési állapotoknak megfelelő helyzetet hoz létre. 

Veres István Úr városi főépítész az alábbiakban részletezett ingatlanrészek állami vagyonkörbe 

történő átadásának nem látja akadályát. 

Az ingatlanok a Nagykörút „bezárásához" kapcsolódó beruházás részei. A projekt beruházója az 

állami tulajdonú NIF Zrt., a tervezési munkálatok 2018. évben, a kivitelezési munkákra 2019. évben 
kerül sor. 

A Társaság elkészítette az ingatlanok változási vázrajzát, mely alapján az országos közútnak minősülő 
ingatlanrészek - természetben a két útszegély közötti terület - új helyrajzi számon állami tulajdonba 
ke rülnek, míg a visszamaradó területek - természetben az útszegélyek és az eredeti ingatlanhatárok 
közötti terület (járda, zöldfelület) - önkormányzati tulajdonban maradnak. 

országos állami 
országos 

helyrajzi terület 
közútta l tulajdonba 

ssz. közút 
szám (ha. m2

) 
érintett átadandó helyszín 

száma terület terü let 
- új hrsz. - (ha. m2

) 

1. 3317 6580 0.9658 6580/2 0.0205 Toldi u. - Huszár sor 
csomópont 

2. 3317 6592/40 7.1298 6592/42 0.4662 Huszár sor 

3. 3317 8189/4 0.6630 8189/6 0.0465 Móricz Zs. u. - Simai út 
csomópont 

Fentiek alapján javasoljuk a táblázatban szereplő telekalakítási eljárás során kialakuló 6580/2, 
6592/42, és 8189/6 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű ingatlanok Magyar Állam tulajdonába 
és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adását. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 27. 
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1. sz . melléklet a VAGY/296/2018. számú e l őterjesztéshez: 

A Közgyűlés 

Határozat - tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

......... .... ./2018.(IX.6.) számú 

határozata 

Nyíregyháza t erületén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
térítésmentes állami tulajdonba adásáról 

az e l őterjesztést megt árgyalta, és 

1. az Önkormányzat t ulajdonában álló Nyíregyháza belte rület 

- 6580 hrsz-ú, 9658 m2 területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztásából kia lakuló 
6580/2 hrsz-ú, 205 m2 terü letű kivett országos közút megnevezésű ingatlant, 

- 6592/40 hrsz-ú, 7 ha 1298 m2 te rületű, kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztásából 
kialakuló 6592/42 hrsz-ú, 4662 m2 terü letű kivett országos közút megnevezésű ingatlant, 

- 8189/4 hrsz-ú, 6630 m2 területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztásából 
kia lakuló 8189/6 hrsz-ú, 465 m2 te rületű kivett országos közút megnevezésű ingatlant 

térítésmentesen a Magyar Állam tu lajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkeze lésébe 
adja. 

2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
ingyenes állami tulajdonba adásáva l kapcsolatos eljárás során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé 
t eljes jogkörben eljárjon, va lamennyi nyi latkozatot megtegyen. 

3. Felhata lmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az önkormányzati tu lajdonú ingatlanok 
térítésmentes ál lami t ulajdonba adására vonatkozó megállapodásokat aláírja. 

A határozatot kapják: 
1./ a Közgyű lés tagjai 
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal be lső szervezeti egysége inek vezetői 
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