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27/2013. (II. 14.) 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. 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
 
Basky András sk.      Muhariné Mayer Piroska sk. 
   polgármester           aljegyzı  
                  
A kivonat hiteles: 


