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A Leányvár, belterület 1001 helyrajzi számú 645 m2 nagyságú, kivett művelési ágú, beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlan 1/1 hányadban Leányvár Község Önkormányzata tulajdonában és 

kezelésében van.  

Fenti ingatlan útként funkcionáló terület, mégpedig a Várdomb utca. Az ingatlan 

címképzési felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az ingatlan-nyilvántartásban 

ez az útként használt terület nem közútként szerepel. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 47. § 7. pontja 

értelmében: 
"út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a 

gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy 

magánterület (közút, magánút); magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat 

tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt utat is." 

 

A Kktv. 32. § (1) és (2) bekezdése szerint: "Az úthálózat közutakból és a közforgalom elől 

el nem zárt magánutakból áll. Az országos közúthálózat az állam tulajdonában, a helyi 

közúthálózat a települési vagy területi önkormányzat tulajdonában van. Magánútnak 

minősülnek a természetes személyek és a jogi személyek tulajdonában álló területen lévő utak. 

Magánútnak minősül továbbá az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, 

közforgalom elől elzárt út, továbbá az állam tulajdonában és a vízügyi igazgatási szerv 

kezelésében vagy vagyonkezelésében lévő elsőrendű árvízvédelmi fővonalakon a kerékpáros-

forgalom számára megnyitott út. 

(2) A közutakat az ingatlan-nyilvántartásban közútként kell feltüntetni." 

 

Tekintettel arra, hogy az ingatlant közúti forgalom elől nem javasolt elzárni, több éve 

közútként használják, a helyi építési szabályzat közútként jelöli, ezért javaslom a 

Leányvár, 1001 hrsz-ú ingatlan kivett beépítetlen terület művelési ágát helyi közútra 

módosítani. 
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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör 

gyakorlása során Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében úgy döntök, 

hogy: 

 

1.) A leányvári, belterületi 1001 helyrajzi számú, 645 m2 nagyságú, kivett művelési ágú, 

beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 hányadban Leányvár Község Önkormányzata 

tulajdonát képező ingatlan művelési ágát "helyi közútra" módosítom. 

2.) A művelési ág módosításának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos 

eljárást az illetékes földhivatalnál kezdeményezem. 
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