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 Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulás megadása az M43 
autópálya Makó - országhatár közötti 
szakasz F26 jelű földút vonatkozásában

Melléklet: Térkép vázlat 
Jegyző

Képviselő-testület!

Az UTIBER Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) 2014. december 31.-én tulajdonosi 
hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be Makó Város Önkormányzatához, a Makó – 
Országhatár közötti szakasz - F26 jelű földút építési engedélyének kiadása tárgyában. Jelen 
tervezési szakasz a 4415 j. út és az országhatár között helyezkedik el, 34+600 km szelvénytől az 
57+724,49 szelvényig. Az F26 jelű földút 74,53 m hosszban meglévő földútból indul, terület-
megközelítést biztosítva az autópálya jobb oldalán a 44+100 km. szelvény környezetében, amely 
Makó Város közigazgatási területét érinti. 
A fentiek alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása a Makó Város Jegyzője által kiadásra 
kerülő útkezelői hozzájárulásban előírt feltételek betartása mellett indokolt. 
  
A  hozzájárulás megadására a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. 9. § (2) bekezdés értelmében a 
Képviselő - testület jogosult.  
  
Tisztelt Képviselő-testület!  
  
A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé. 
  
  
                                                 HATÁROZATI JAVASLAT 
  

  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó önkormányzati 
rendelet 9. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, - úgy határoz, hogy az UTIBER Kft. 
(1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja a Makó – 
Országhatár közötti szakasz - F26 jelű földút építési engedélyének kiadása tárgyában azzal, 
hogy a munkálatok elvégzése és a helyreállítás során az UTIBER Kft. - a Makó Város Jegyzője által 
kiadásra kerülő útkezelői hozzájárulásban előírt feltételeket köteles betartani. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.  
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport 
- UTIBER Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) 
- Irattár 

Makó,  2015. január 6. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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