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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő megírta, hogy a bejelentésben megnevezett konkrét
ingatlan ügyében lefolytatott hatósági eljárás során azt a
tájékoztatást kapta, hogy a Kkt. 39. § (1) bekezdése értelmében
a megjelölt magánút Fekete István utcára történő
útcsatlakozásának kialakításához a Fekete István utca
közútkezelőjének a hozzájárulását kell megkérni. Bejelentő
tudomása szerint a megjelölt útcsatlakozás kiépítése a mai
napig nem rendelkezik hivatalos közútkezelői hozzájárulással,
melyhez kapcsolódóan Bejelentő kéri az illetékes hatóságot,
hogy mint a Fekete István utca elnevezésű közút kezelője a
közlekedés biztonsága érdekében szólítsa fel az útcsatlakozás
tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására, korszerűsítésére
vagy megszüntetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén
pedig kezdeményezze a közlekedési hatóság előtt, hogy az
kötelezze az útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) a felújításra,
korszerűsítésre, megszüntetésre. A környéken élők és
közlekedők biztonságának védelme érdekében kéri az illetékes
hatóságot az érintett ingatlan fizikai és jogszabályoknak
megfelelő állapotának vizsgálatára, szükség esetén szakhatóság
bevonására és az ügyben minden szükséges hatósági intézkedés
megtételére.
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Vizsgálat eredménye
Az ügyben megkeresett Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata a bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a
bejelentéssel érintett zúzottköves burkolatú Fekete István utca
kivett közterület, míg a bejelentésben megjelölt és a Fekete István
utcára útcsatlakozással rendelkező ingatlan magánútnak minősül.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban:
Kkt.) 33. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a
magánutak tekintetében annak a területnek a tulajdonosa az
útkezelő, amelyen a magánút van. A Kkt. 39. § (1) bekezdése
értelmében az útcsatlakozás létesítéséhez a közútkezelő
hozzájárulása szükséges, míg a 29.§ (7)-(8) bekezdése alapján a
közforgalom elől el nem zárt magánút szilárd burkolattal történő
létesítéséhez pedig a közlekedési hatóság engedélye szükséges. A
Kkt. 29. § (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a
közforgalom elől elzárt magánutat a közforgalom számára
megnyitni, vagy a közforgalom elől el nem zárt magánutat elzárni
a magánút tulajdonosának (kezelőjének) kérelmére a közlekedési
hatóság engedélyével szabad. Megírta továbbá, hogy a
bejelentéssel érintett utca a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Közlekedési,
Műszaki
Engedélyezési,
Mérésügyi
és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, mint illetékes
közlekedési hatóság hatáskörébe tartozik és ugyancsak
közlekedési hatósági jogkör a közforgalom elől elzárt magánút
megnyitásának, valamint elzárásának a hatósági engedélyezése is.
Előzőek értelmében az említett ingatlanok vonatkozásában az útés
csapadékvíz
elvezető
rendszer
kiépítésével,
engedélyeztetésével kapcsolatban a Kormányhivatal tud
információval szolgálni, ezért az ügyben önkormányzati
feladatkörben történő intézkedések megtételére nincsen
lehetőség. Egyebekben megírta, hogy a Fekete István utcán a
jelzett magánútról érkező csapadékvíz kifolyás nem észlelhető.

