
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

 
 ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2017. február 22.-i ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a Móra Ferenc utca külterületi részének fizikai lezárásáról, a forgalmi 
rend módosításáról  
 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 
2. pontja szerint a településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a 
közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak 
és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása) a helyi önkormányzati feladatok körébe 
tartozik. 
 
A Móra Ferenc utca lakóitól kérelem érkezett, a lakókörnyezetükben fennálló közlekedési 
viszonyok megnyugtató rendezésének érdekében. A 3,5 tonna súlykorlátozással védett 
zónában a fuvarozók rendszeresen áthajtanak a Móra Ferenc utcán, annak ellenére, hogy a 
KERHU bánya megközelítésére a Határ út kerül kijelölésre a behajtási engedélyekben.  
 
A lakók kérelmezték a Móra Ferenc utca végének zsákutcává alakítását az élhetőbb környezet 
kialakítása céljából, tekintettel arra, hogy a Terézia Majorban lakó család magánútja mögötti 
terület övezeti besorolása szerint a kommunális hulladék gyűjtését nem érintené a változás. 
Továbbá ez a terület Kistarcsa Város Önkormányzata 31/2015. (IX.03) számú önkormányzati 
rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 57. § és a mellékletét képező 
Szabályozási tervlap szerint Kb jelű különleges építési övezetbe tartozik. A Kb jelű 
különleges építési övezetbe tartozó nyersanyaglelőhelyek (bányák) telkein, a bányászati 
tevékenység építményei és az azt kiegészítő funkciójú épületek, építmények helyezhetők el, 
tehát lakó ingatlanok nem helyezhetők el ezen a területen. A Móra Ferenc utca végének 
zsákutcává alakítása kapcsán a teherautó forgalom megszűnne és vele együtt a por által 
okozott kellemetlenségek is enyhülnének. 
 

 

  



A Közbiztonsági és Közlekedési munkacsoport 2016. december 12-én megtartott ülésén az 
érintett lakók bevonásával részletesen megvitatta tárgyi problémát, több megoldási javaslat is 
mérlegelésre került. 
 
A Közbiztonsági és Közlekedési munkacsoport felkérésére a külterületi út fizikai akadállyal 
való lezárása tekintetében a Hivatal megkereste az Érdi Járási Hivatal Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályát. Az Útügyi Osztály tájékoztatása szerint 
külterületi út fizikai lezárása nem engedély köteles, kialakításának nincs akadálya, de testületi 
döntés szükséges róla. 
 
A munkacsoport javaslata alapján, a Móra Ferenc utca külterületi út részének lezárása a 
területre vitt föld rakat telepítésével, fizikai akadállyal valósulhat meg. (mellékelt rajz) 
 
A külterületi út lezárásához, az anyagok beszerzésére szükséges forrás a 2017. évi 
költségvetésben elkülönített keretösszegben rendelkezésre áll. 
 

 
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 

 
 

Határozati javaslat  

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 211/2013 
(VIII.28.) számú határozattal elfogadott forgalmi rendet akként módosítja, hogy a Móra 
Ferenc utca külterületi út részét a forgalom elől fizikai akadállyal lezárja. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy a lezárás tekintetében gondoskodjon a fizikai 
akadály és jelzőtáblák elhelyezéséről.  
 
 
Határid ő: 2017. március 31. 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

 
 

Kistarcsa, 2017. február 8. 
 
 
 

Solymosi Sándor 
 polgármester 
 


