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Tárgy:  Raklap és Tüzép Kft kérelme útcsatlakozás létesítéséhez 
 
Üi.sz.: I/1675-02/2013 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A Raklap és Tüzép Kft. közútkezelıi hozzájárulást kért, hogy a 0703/35 helyrajzi 
számú ingatlant a 0704 helyrajzi számú helyi közútról biztosíthassa. 

 
 Jogszabályi elızmények: 

A 1988. évi I. törvény szerint közútkezelıi hozzájárulást kell kérni a törvényben 
meghatározott tevékenységek megvalósításához. Ezek jellemzıen a közút nem közlekedési 
célú igénybevételét jelentik. A közút kezelıje alatt korábban a jegyzıt értette a jogszabály, 
azonban a 2013. január 1-étıl hatályos szöveg a közút kezelıje alatt a helyi utak tekintetében 
a helyi önkormányzat képviselı testületét definiálja. Tekintettel a sok és általában nem 
bonyolult eljárásra, a mai ülésen napirenden lévı SZMSZ módosításban a képviselı-testület 
ezt a jogkörét a polgármesternek tervezi átruházni. Mivel azonban a kérelem ezt megelızıen 
érkezett, így a döntés érdekében elıterjesztés készült belıle. 
  

Helyszín, eljárási elızmények: 
 A 0703/38 és 0703/40 hrsz-ú terület tulajdonosai 2007-ben kérelmezték a város 
településrendezési tervének a módosítását oly módon, hogy a fatelep szomszédságában lévı 
területen (0703/35 hrsz) ipari beruházás megvalósítására alkalmassá váljon. Az új épület (a 
0703/35 hrsz-on) a 2008-ban elfogadott és hatályba lépett módosítást követıen 2008. február 
1-én kapott építési engedélyt, aminek a módosítását 2008. augusztus 8-án kapta meg 
pelletüzem és kapcsolódó létesítmények építésére. Az engedélyezési tervdokumentáció szerint 
a létesítményt a 0703/38 hrsz-ú ingatlanról kívánták megközelíteni, azonban kezelıi 
hozzájárulást az eljárásban nem csatoltak, ezért a módosított építési engedély 2. számú 
kikötése volt, hogy „a használatbavételi engedélyezési eljárás megindításáig az ingatlan 
megközelítését biztosító, 0703/38 helyrajzi számú magánútra be kell jegyeztetni a tárgyi 
(0703/35 helyrajzi számú) ingatlan javára az útszolgalmi jogot.” Az üzem elkészült, majd 
megkezdték az épület használatát – használatbavételi engedély beszerzése nélkül. Az 
építésügyi hatóság helyszíni szemlét követıen 2012. május 4-i határozatában megtiltotta az 
épület használatát és a használatbavételi engedélykérelem benyújtására hívta fel az építtetıt, 
aminek 2012. július 4-én tett eleget. Az eljárás a hatáskörök változása miatt jelenleg is 
Kecskemét MJV Jegyzıjénél folyamatban van. 
 A Raklap és Tüzép Kft 2012. december 27-én nyújtott be közútkezelıi hozzájárulás 
iránti kérelmet Önkormányzatunkhoz az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.  

A kérelemben foglaltak tisztázása érdekében további részletek kifejtésére lett felhívva 
a kérelmezı, aminek a 2. számú mellékletben foglaltak szerint tett eleget. 
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A rendelkezésre álló információk szerint nem kíván a terület megközelítését biztosító 
0703/38 hrsz-ú magánút tulajdonosa hozzájárulást adni a használatbavételi engedély 
megszerzéséhez, illetve az ingatlan használatához. 

 

A terület mőszaki adottságai: 
A kialakított gazdasági terület jelenleg a fatelep által aszfalttal kiépített Lajosmizse-

Ladánybene határút (Ladánybene Község tulajdona) – 0702 hrsz helyi közút (lajosmizsei 
helyi közút) – 0703/38 hrsz-ú magánút (a fatelep tulajdonosának tulajdona) útvonalon 
keresztül közelíthetı meg, a fateleppel megegyezıen. A lajosmizsei helyi közút mintegy 12 m 
széles, a magánút 10 m széles. 

A kérelmezett útirány felıl részben a határút folytatásába esik (ezen szakasz is 
Ladánybene Község tulajdonában és kezelésében van, keresztmetszete nem ismert), részben 
az ún. Vak dőlıre esik, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint Lajosmizse Város tulajdona, és 
mintegy 4 m széles; a természetben nem létezik. A területet (az „utat”) – amennyire ez a 
helyszínen szemrevételezéssel, földmérés nélkül megállapítható, egyik irányból drótkerítés 
határolja, a másik irányból gyep, legelı; a területe fákkal, cserjével benıtt, egyenetlen, a 
behajtás felszántással akadályozott. 

A 4 m-es út természetesen a nyilatkozatban írt „murvázással” is teljesen alkalmatlan 
az üzem teherforgalmának, a több (tíz)tonnás tehergépjármővek fogadására, azok azonnal 
elsüllyednek, a kátyúkat a szomszéd területek igénybevételével igyekeznének kikerülni, a 
tehergépjármővek bekanyarodása 4 m-es szélességben nem lehetséges, csak a szomszéd 
ingatlanok birtokháborításával. Erre a területek tulajdonosai feltehetıen bekerítéssel, illetve 
árkolással reagálnának, ami tovább mérgesítené az így kialakult helyzetet. 

A helyszínt a 3. sz. melléklet szerinti átnézeti rajz ábrázolja. 
 

Álláspontom szerint Önkormányzatunknak a kialakult helyzetben egy mőszakilag 
teljesen alkalmatlan megoldást nem célszerő támogatni úgy, hogy a mőszaki 
alkalmatlanságból fakadó minden következmény (forgalomnövekedés, a szomszédos 
mezıgazdasági mőveléső területek birtokháborítása, a szomszéd település földútjára 
forgalomvonzó hatás kifejtése, stb.) Lajosmizse Város Önkormányzatot terhelné – különös 
tekintettel arra, hogy az építési engedély kikötésével szemben más, nyilvánvalóan arra 
alkalmatlan megoldással próbálnák biztosítani a megközelítést, amit az eljáró hatóság 
egyáltalán nem biztos, hogy elfogad. Itt hívom fel még a figyelmet arra, hogy a kérelmezı a 
kifejezett felhívás ellenére nem nyilatkozott arról, hogy az út kialakítása során keletkezı 
problémák közül például a vízelvezetését miként oldja meg. Teljesen hozzá nem értı módon 
felhozza példának a jelenlegi aszfaltozott utat analógiának, mint jó példát, amelynek a 
szélessége 12 m – bár a burkolt mérete valóban 4 m azzal, hogy a tervezett út, aminek teljes 
szélessége 4 m, azzal egyenrangú megoldást és használatot nyújthat. Ezt kizárólag a felelıtlen 
vállalkozói magatartás indokolhatja, amely a korábbi, fent leírt eljárások során is 
tapasztalható volt a cég részérıl (engedély nélküli használatbavétel, határidık nem teljesítése, 
stb.). 

Összefoglalva: nem javaslom a kezelıi hozzájárulás megadását, sıt javaslom felhívni 
a kérelmezı figyelmét, hogy a közút kezelıjének és tulajdonosának hozzájárulása nélkül a 
jelenleg a természetben nem létezı út kialakítására (fakivágás, útépítési munkálatok, stb.), 
illetve útcsatlakozás létesítésére önhatalmúlag nem tehet lépéseket, ellenkezı esetben 
Önkormányzatunk a Közlekedési Hatóságnál kezdeményezi az eredeti állapot helyreállítását, 
illetve más, a rendelkezésére álló eszközzel is érvényt kíván szerezni szándékának. 

 

A fentiek alapján, az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
 
…/2013. (…) ÖH 
Raklap és Tüzép Kft kérelme útcsatlakozás létesítéséhez 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 0704-es helyrajzi számú helyi közút 

tekintetében a jelenlegi mőszaki adottságok miatt (kialakítatlan, keskeny, mintegy 4 m szélességő 
út, amely gazdasági övezet teherforgalmának fogadására alkalmatlan) nem járul hozzá, hogy a 
0703/35 helyrajzi számú ingatlanról útcsatlakozást létesítsenek, az ipari épület 
használatbavételéhez és használatához a 0704 helyrajzi számú utat felhasználják. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a kérelmezı Raklap és Tüzép 
Kft figyelmét arra, hogy „A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény 
vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb 
nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a 
közút kezelıjének a hozzájárulása szükséges. Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelı 
hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban elı-írt feltételektıl eltérıen vették igénybe, a 
közlekedési hatóság - a közút kezelıjének kérel-me alapján - az igénybe vevıt az eredeti állapot 
helyreállítására, a hozzájárulásban elıírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme 
és a forgalom biztonsága érdeké-ben szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá 
pótdíj fizetésére kötelezi.” 
 

3) Indokolt esetben Lajosmizse Város Önkormányzata a rendelkezésére álló eszközökkel, így például 
korlátozó közlekedési táblákkal (mindkét irányból behajtani tilos) is fenn kívánja tartani a 
közlekedés jelenlegi rendjét (az út jelenleg használaton kívül van). 
 

4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete döntését a közúti közlekedésrıl szóló 1988. 
évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdés b) pontjában és a 46. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra 
figyelemmel hozta meg, egyúttal tájékoztatja a kérelmezıt, hogy amennyiben a döntésben 
foglaltakkal nem ért egyet, úgy azok módosítása, vagy megváltoztatása érdekében az illetékes 
közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelıségéhez, 
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a) fordulhat. 
 

5) A fentieken túl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete tájékoztatja a Kérelmezıt, 
hogy amennyiben a kérelemmel érintett út (0704 hrsz) tekintetében megteremti a gazdasági terület 
áru- és teherforgalmának biztosításához szükséges feltételeket (így különösen a megfelelı 
mőszaki kialakításhoz – burkolat, vízelvezetés, stb. – szükséges keresztmetszet, útszélesség), úgy 
a kezelıi hozzájárulás megadására elvileg lehetıség nyílik. A közlekedési területek kialakításának 
részletes feltételeit, így a közutakra és magánutakra vonatkozó szabályokat Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a város helyi építési szabályzatáról szóló, többször módosított 2/2008. (I.23.) 
rendelete 15. §-a tartalmazza. 
 

6) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
ezen döntést a kérelmezı felé kiadmányozza az Önkormányzat nevében. 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. február 14. 

 
Lajosmizse, 2013. február 13 
 

Basky András s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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Elıterjesztés 3. melléklete 

 


