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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A tér kialakításának elvi megoldása a közösségi tervezés (BME Urbanisztikai Tanszék) során 
véglegesített és a Képviselő testület 65/2016. (III. 30.) sz. határozatával elfogadásra került. Ez 
az elvi megoldás részletezi a térre tervezett területhasználatot, a közlekedési és tájépítészeti 
kialakítást. Az I. ütem magába foglalja a térrel kapcsolatos tervek elkészítését és 
megvalósítását. A II. ütemben megvalósításra kerülhet a tér és a magasabb rendű út (3-as 
számú főút) csatlakozásai-, valamint a HÉV aluljárónál lévő közlekedési csomópont 
kialakítása.  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága a 272/2016. (XI. 23.) sz. határozatával a beérkezett ajánlatok közül a 
legalacsonyabb ajánlati ár alapján Kistarcsa, Ifjúság tér közterület I. ütemének tervezésére az 
Archinet Építészeti Kft. ajánlatát fogadta el. A szerződés aláírására 2016. november 24-én 
került sor. A szerződés rögzítette, hogy tervezőnek négy darab részfeladatot kell elvégeznie.  

• Az első részfeladat tartalmazza a koncepcióterv/közterület alakítási terv elkészítését, 
amely munkálat magában foglalja a kapcsolódó geodéziai terv, a közlekedési 
közműtervek, valamint a környezetrendezési terv elkészítését is, valamint annak 
vizsgálata, hogy szükséges-e, és ha igen mely pontokon szükséges a 
településrendezési eszközöket módosítani. Az Ifjúság teret érintő ú.n. első ütembe 
tartozó munkálatokra vonatkozó költségbecslés elkészítését, azzal, hogy az ezen 
költségbecslésben foglalt költségeket a végleges költségvetési kiírásban foglalt 
költségek maximum 20%-al haladhatják meg.  

• A második részfeladat − amennyiben az első részfeladat teljesítése során az kerül 
megállapításra, hogy a településrendezési eszközök módosítása szükséges − a 
szabályozási terv módosítás elkészítése a kapcsolódó véleményeztetési eljárás 
lefolytatása mellett, szükség esetén a szabályozási terv módosítás térítésmentes 
átdolgozása a véleményezési eljárás során tett észrevételek alapján.  

• A harmadik részfeladat tartalmazza a kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítését amely munkálat magában foglalja a vonatkozó közlekedési és közmű 
tervek, a környezetrendezési terv készítését, a közvilágítás, díszvilágítás létesítésének 
tervezését, valamint a csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési tervének 

 

 



elkészítését, árazatlan és árazott költségvetési kiírás elkészítését a kapcsolódó 
engedélyezési eljárás teljeskörű lebonyolítását engedélyek beszerzését  

• A negyedik részfaladat tartalmazza a kapcsolódó kivitelezési tervdokumentáció 
elkészítését, amely munkálat magában foglalja a vonatkozó közlekedési és közmű 
tervek, a környezetrendezési terv készítését, a közvilágítás, díszvilágítás létesítésének 
tervezését, a csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési tervének, a közmű bekötések 
(ivóvíz, szennyvíz, elektromos áram) terveinek, valamint a geotechnikai szakvélemény 
elkészítését, végleges árazott költségvetési kiírás elkészítését. 

Első részfeladatként a koncepció terv elkészítésénél a tervezőknek figyelembe kellett venniük 
Kistarcsa lakosainak igényeit, de fontos szempont volt a téren keresztüli áthajtás átgondolása, 
a parkolás más jellegű szervezése, valamint a rendezvények kiszolgálása. Ennek megfelelően 
a koncepcióterv készítése alatt több vázlatterv is készült, mely a megrendelő képviselőivel, 
valamint a Hivatal szakembereivel többször egyeztetésre került.  
 
A tér tervezésekor az alábbi alapelvek lettek figyelembe véve: 

− a két tér rész az eddigieknél kevésbé különöljön el egymástól 
− az iskola és uszoda megközelíthetősége továbbra is biztosított legyen 
− az eddigi rendezvények lebonyolíthatóak maradjanak 
− a parkolás az eddigieknél több férőhellyel legyen megoldva. 

 
A kisebb térrész teljesen áttervezésre került. A tervben kialakításra került egy 17+1 db 
férőhelyes parkoló, mely elsősorban az uszoda parkolási gondjait hivatott megoldani. Ebből a 
parkoló tömbből járdák futnak az uszoda felé. Mind a parkoló, mind a járdák térkő burkolatot 
kapnak. A járdák mellett kerti, a parkolóknál kiemelt szegély került betervezésre. A park 
többi része gyepesített, illetve többszintes növénytakaró is betervezésre került. 
 
A nagyobb térrész Széchenyi u. felőli oldalán kialakításra került egy 31+1 db férőhelyes térkő 
burkolatú parkoló, ami egyrészt az iskola, másrészt HÉV megállóhoz tartó emberek parkolási 
gondját igyekszik megoldani. A tér kialakításának fontos szempontjaként jelentkezett a 
rendezvények kiszolgálása. A színpadtechnikára vonatkozó adatszolgáltatásból jelentős 
területigény mutatkozott. Ez a parkoló ad helyet rendezvények lebonyolítása idején a 
színpadnak, kivetítőnek és ezek kiszolgáló létesítményeinek is. Ezen parkolóban 4-es parkoló 
blokkok között és a Széchenyi utca felé eső részén tervezésre kerültek zöldfelületek. A három 
ingatlant feltáró út térkő burkolatot kapott, a járda és az útpálya közé betervezésre került egy 
zöldsáv is. Erről az útról 4 db burkolt kiszögellés indul a színpad irányába, melyek legfőbb 
feladata a rendezvények alkalmával telepítendő elárusító helyek helybiztosítása. A kiszolgáló 
útról kiszögellő térrészek között tervezett zöld felület lett betervezve. A nagyobb térrésznek 
kialakításra kerülő parkolótól a park felőli oldalán egy nagyobb egybefüggő, de a burkolatok 
váltakoztatásával tagolt felület lett betervezve. Ez a burkolt felület alkalmas rendezvények 
alatt a nézőtér, egyéb esetben a közösségi funkció biztosítására. Ezen térrész északi részén 
jelenleg autómosó (továbbiakban: magánterület) helyezkedik el. A tervezők úgy próbálták a 
tér rendszerét kialakítani, hogy a magánterület körül többszintes növényzet kialakítását 
tervezték be. 
 
A tervezett tér forgalomtechnikai kialakítása megváltozik a jelenlegihez képest. A két, 
tervezett parkoló külön helyről lesz elérhető. A Széchenyi utca felőli oldalon kialakításra 
kerülő parkoló a Széchenyi utcáról, míg a másik parkoló a magánterülettel szembeni 
útcsatlakozáson keresztül. Az iskola, az uszoda és a városi sportközpont megközelítését 6 m 
széles két irányú út biztosítja. Az iskola és uszoda kiszolgáló útját engedély nélkül ezentúl 
csak a kisebb parkolóba való behajtásra lehet igénybe venni. Onnantól engedély nélkül tilos 
lesz gépjárművel behajtani. 
A sétányra történő gépjárműáthajtás akadályozása mobil pollerek telepítésével történne. 
Amennyiben a tanítás kezdete és végekor érkező tömeg miatt az iskolának továbbra is igénye 
lenne, akkor, lehetőség van a három ingatlan kiszolgáló útjának időszakos megnyitására 



(egyirányban a Széchenyi utca felé). Ebben az esetben az iskola felé vezető út 6 m széles 
burkolata, és a szembejövő forgalom ebben az időszakban elenyésző mértéke lehetőséget ad 
egy K+R (Kiss and Ride) típusú megállásra is a gyerekeiket iskolába vivő szülőknek. Abban 
az esetben, ha az iskola újonnan épült sportcsarnokában olyan rendezvény lebonyolítására 
kerül sor, ami különösen sok parkolóhelyet kíván, a kiszolgáló útról kiszögellő térrészek 
megnyitásával lehetőség van időszakosan még 16 db parkolóhely kialakítására is.  
 
A koncepció terv elkészítése során az került megállapításra, hogy a K-2 és a K-3 tervlapon 
szereplő ellenőrző számítások szerint településrendezési eszközök módosítása nem szükséges, 
így a tervezői szerződésben szereplő második részfeladat elvégzése nem indokolt. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

Határozati javaslat  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistarcsa, 
Ifjúság téren megvalósítandó közösségi tér kialakításához kapcsolódóan az első 
részfeladat részét képező koncepció tervet/közterület alakítási tervet az alábbi 
módosításokkal fogadja el: 

− A három ingatlan kiszolgáló útján a járda és útpályát elválasztó zöldfelület 
helyett a járda és útpálya elkülönítésére különböző térkő burkolat kerüljön 
alkalmazásra. 

− A tervező pontosan az önkormányzati tulajdonnal lehatárolt területig tervezzen, 
zöld területtel ne nyúljon bele a magánterület által lehatárolt térségbe. 

− A tervezett kiszolgáló útról kiszögellő térrészek között tervezett zöldfelületek, 
valamint a Széchenyi utca felőli oldalon kialakításra kerülő parkolóban 4-es 
parkoló blokkok között tervezett zöldfelületek helyett teljes egészben burkolva 
kerüljenek kialakításra 

− A HÉV aluljárónál lév ő kereszteződés felöl a rendezvény alatti áthajtó ne 
kerüljön kialakításra, de ezen sarok rész a parkolóig burkolásra kerüljön. 
 

Mivel az Archinet Építészeti Kft. szerint a településrendezési eszközök módosítása nem 
szükséges, a Képviselő-testület felhatalmazza a tervezőt, hogy a 2016. november 24-én 
megkötött tervezési szerződés szerinti harmadik részfeladatot kezdje meg.  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. február 8. 
 
 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 
 
 
 


