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Tisztelt Képviselő Testület/Bizottság! 
 
A 2010. évben átadott M31 autópálya az országos gyorsforgalmi úthálózat része, nyomvonala 
szerepel az Országos Területrendezési Tervben. Kiemelt ügyként nem szerepel az egyes 
közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 345/2012. (XII.6.) korm. rendeletben, mivel az M31 autópálya már a rendelet kiadását 
megelőzően megépült. Ennek ellenére a komplex, teljes körű megvalósítás (vízelvezetés 
rendezés) tekintetében országos és helyi kiemelt fejlesztésű érdek. Ezek közül az egyik a 
Kistarcsa területét érintő 3+197 kmsz-ben lévő áteresz alvizi oldalán létesítendő záportározó. 
 
Az MO keleti szektor és az M31 komplex, teljes körű megvalósítására, ezek között a 
kistarcsai záportározó megépítésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (a továbbiakban: 
„NIF Zrt.”)  a 2001/HU/16/C/PT/002 számon Támogatási Szerződéssel rendelkezik, melynek 
lejárata 2018. december 31. napja. A projekt egy EU-s társfinanszírozással megvalósult 
beruházás elválaszthatatlan része. A műtárgy megvalósulása a város érdeke is, mivel az a 
környező területek védelmét jelentené az esetleges természeti csapásokkal szemben. 
 
Az érintett terület jelenlegi övezeti besorolása nem teszi lehetővé a beruházást, így a 
záportározó megépítése szükségessé teszi Kistarcsa Város településrendezési eszközeinek 
módosítását, melyet a NIF Zrt. 2017. március 20. napján érkezett levelében kezdeményezett 
Kistarcsa Város Önkormányzatánál. Ezt a feladatot az épített környezet alakításáról szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 16/A. § és 30/A. § alapján az önkormányzatok végzik, vagy 
végeztetik el. A tervezési díj költségeit a NIF Zrt. vállalja.  
 
Amennyiben Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházást kiemelt 
fejlesztési területté minősíti, abban az esetben a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) korm. rendelet 32. § (6) 
c) pontja lehetővé teszi a HÉSZ tárgyalásos eljárással való módosítását.  
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A településrendezési eszközök módosítására az Önkormányzatnak a beszerzési 
szabályzata szerint tervezőt kell kiválasztania, majd a feladat elvégzésére a NIF Zrt. 
bevonásával háromoldalú szerződést kötnie.  
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. § (4) és (5) 
bekezdése kötelezően előírja a HÉSZ készítése során a környezeti vizsgálat lefolytatását, 
mely jelentős többlet költséget jelent a város számára. Az egyes tervek illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése lehetővé teszi 
részterület módosítása során, hogy a Képviselő-testület döntésében eltekintsen a vizsgálat 
lefolytatásától. 
A NIF által kezdeményezett HÉSZ módosítás során nem indokolt a vizsgálat elvégzése, mivel 
a záportározó építését vízjogi engedélyezés előzi meg, melynek kötelező munkarésze a 
környezeti vizsgálat lefolytatása, melyet beruházó kezdeményezett. 
A 2017. március 27. napján a Pestterv Kft-vel megkötött szerződés alapján folyamatban lévő 
HÉSZ módosítása részterületet érint, jelentős környezeti hatás nem várható, így a környezeti 
vizsgálat ebben az esetben sem mérvadó, azt elvégezni szakmailag nem indokolt. 
 
Mindezek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 
 
 

I. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M31 
autópálya 3+197 kmsz-ben lévő áteresz alvizi oldalán létesítendő záportározó területét 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az M31 autópálya 3+197 kmsz-
ben lévő áteresz alvizi oldalán létesítendő záportározó megvalósításának érdekében a 
településrendezési eszközök módosításával a jelenlegi farmgazdasági általános 
mezőgazdasági övezeti besorolást beépítésre nem szánt vízgazdálkodási területre 
változtatja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fentieknek megfelelően indítsa el az 
eljárást, majd a tervező kiválasztása után írja alá a vonatkozó szerződést. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 43. § (5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. 
§ (2)-(3) bekezdései alapján, a tárgyalásos eljárás keretében készülő Kistarcsa Város 
településrendezési eszközök részleges módosítása során a kormányrendelet szerinti 
környezeti vizsgálat készítésétől eltekint. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
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II. Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 43. § (5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. 
§ (2)-(3) bekezdései alapján, a Rigómező utca valós telekhatárhoz igazodó 
kiszabályozására és a településrendezési eszköz használata során felmerült 
pontosításokra kiterjedő, egyszerűsített eljárás keretében készülő Kistarcsa Város 
településrendezési eszközök részleges módosítása során a kormányrendelet szerinti 
környezeti vizsgálat készítésétől eltekint. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. április 12. 

          Solymosi Sándor 
  polgármester 
 
 
 
 
 
Melléklet: -a NIF Zrt. levele 
 


