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E L Ő T E R J E S Z T É S 

MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. április 26-i ülésére 

 A Marcali 682. sz. Marcali városon átmenő másodrendű főút 0+000-1+975 km, 2+372-5+855 km 

és a 6704. sz. Öreglak-Marcali összekötő út 18+458-20+056 km, továbbá a 67306. sz. Marcali váv 

út 0+492-0+590 km (Sport utca és a végszelvény) közötti ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba vételéről és a Marcali 88 hrsz.–ú kivett (Sport utca) megnevezésű ingatlan 

térítésmentesen állami tulajdonba adásáról. 

 

Tisztelet Képviselőtestület! 

    

A 68. sz. főút Marcali elkerülő szakaszának forgalomba helyezését követően – mivel a 68. sz. út 

belterületi szakaszának megszűnt az országos közúti funkciója – a Magyar Közút Nzrt. megkereste 

Marcali Város Önkormányzatát ezen útszakaszok önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban. 

 

A Magyar Közút Nzrt. Somogy Megyei Igazgatósága a Marcali, 682. sz. Marcali városon átmenő 

másodrendű főút 0+000-1+975 km, 2+372-5+855 km és a 6704. sz. Öreglak-Marcali összekötő út 

18+458-20+056 km, továbbá a 67306. sz. Marcali vasútállomáshoz vezető út (a továbbiakban: váv út) 

0+492-0+590 km (Sport utca és a végszelvény) közötti szakaszainak önkormányzati tulajdonba adása 

ügyében keresett meg.  

Ahhoz, hogy a visszamaradó országos közutak csatlakozzanak a 68. sz. másodrendű főúthoz szükséges 

az önkormányzati tulajdonban lévő Sport utca országos közút hálózatba történő felvétele. 

 

A 2016. április 6-án megtartott helyszíni bejáráson az út és a csapadékvíz-elvezetők állapotát a 

Magyar Közút Nzrt. és a Hivatal munkatársai közösen megtekintették.  

 

A Magyar Közút Nzrt. vállalta: 

 

682. sz. főút tekintetében:  

 A 3+500-3+550 km szelvények közötti szakaszon (Malom előtti hídon levő szakasz) a 

megsüllyedt felületen marás és 4 cm vastagságban AC-11 jelű kopóréteg készítését. 

 A 4+020-4+350 km szelvények közötti (Berzsenyi-Rózsa utca) szakaszon teljes szélességben 

profilmarás és 4 cm vastagságban AC-11 j. kopóréteg készítését. 

 A 4+865-5+237 km szelvények közötti (Dezső-Árpád utca) szakaszon az egyenetlen burkolat 

profilmarást, kopóréteg készítése nélkül. 

 



 

 

6704. sz. összekötő út tekintetében: 

 A 19+400-19+950 km szelvények közötti (vasúti átjáró-pizzéria előtti buszmegállóig terjedő) 

szakaszon teljes szélességben profilmarás és 4 cm vastagságban AC-11 jelű kopóréteg készítését, és 

ezzel együtt a Sport utcai csatlakozást a lekerekítő ívek végéig leaszfaltozzák. 

 

A Magyar Közút Nzrt. képviselői nyilatkozták, hogy a Széchenyi-Rákóczi-Petőfi utcák, továbbá a 

Széchenyi-Szigetvári utcák csomópontjában levő jelzőlámpák kivételével az átadásra kerülő 682. sz. 

főút szakaszain levő jelzőlámpákat is önkormányzati tulajdonba adják. Az országos közúton 

megmaradó jelzőlámpák üzemeltetésének költségmegosztása a jelzőfejek arányában történik.  

 

Nyilatkozták továbbá, hogy a tárgyi országos közutakon egyéb beavatkozásokat nem tudnak elvégezni 

ebben az évben, de a következő években tervezik a 6704. sz. összekötő út 16+400-19+400 km 

szelvények közötti (a vasúti átjárótól a Boronkai városrész keleti végéig terjedő) szakaszt teljes 

szélességben történő felújítását.  

 

A Sport utca országos közút hálózatba történő felvétele érdekében a Magyar Közút Nzrt. kéri a 

jelenleg önkormányzati tulajdonban levő Sport utca keleti oldalán kb. 160 fm hosszon hiányzó zárt 

csapadékcsatorna kiépítését és a 6704. sz. összekötő út csomópontjánál levő víznyelő szintre emelését 

valamint a Sport utca Petőfi utcai csatlakozásánál levő jobbra kanyarodó sávban, kb. 10 fm hosszon a 

burkolatsüllyedés javítását. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Marcali, 682. sz. Marcali városon 

átmenő másodrendű főút 0+000-1+975 km, 2+372-5+855 km és a 6704. sz. Öreglak-Marcali 

összekötő út 18+458-20+056 km, továbbá a 67306. sz. Marcali váv út 0+492-0+590 km (Sport utca és 

a végszelvény) közötti szakaszainak ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről, valamint a Sport 

utca ingyenes állami tulajdonba adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 

 

Határozati javaslat 

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali, 682. sz. Marcali városon átmenő 

másodrendű főút 0+000-1+975 km, 2+372-5+855 km és a 6704. sz. Öreglak-Marcali összekötő út 

18+458-20+056 km, továbbá a 67306. sz. Marcali vasútállomáshoz vezető út 0+492-0+590 km (Sport 

utca és a végszelvény) közötti szakaszai tekintetében - az utak előterjesztésben foglaltak szerinti 

felújítását követően – az ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételével egyetért. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes jognyilatkozatokat az ingyenes 

önkormányzati tulajdonba vétellel kapcsolatos eljárás során megtegye. 

 

2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 88 hrsz.–ú kivett (Sport utca) 

megnevezésű ingatlant térítésmentesen állami tulajdonba, és a KKK kezelésébe adja. Az 

önkormányzat vállalja, hogy a jelenleg önkormányzati tulajdonban levő Sport utca keleti oldalán a 

vízelvezetés biztosítása érdekében kb. 160 fm hosszon hiányzó zárt csapadékcsatornát kiépítteti, a 

burkolatsüllyedést kijavíttatja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes 

jognyilatkozatokat az ingyenes állami tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

Marcali, 2016. április 19.  

Dr. Sütő László sk. 


