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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

A Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére 
 
 

Tárgy:  Kistarcsa, Ifjúság tér felújítása III. részfeladat engedélyezési 
tervdokumentációjának jóváhagyása, telekhatár-rendezési eljárás 
kezdeményezése, ingatlan használati szerződés elfogadása.   

 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa, Ifjúság téren megvalósítandó közösségi tér kialakításához kapcsolódóan a tervező 
szerződése szerinti első részfeladat részét képező koncepció tervet/közterület alakítási tervet a 
41/2017. (II. 22.) sz. határozattal a képviselő-testület elfogadta.  

A Archinet Építészeti Kft. terve szerint a településrendezési eszközök módosítása nem vált  
szükségessé, így nem volt indokolt a második részfeladat elvégzése. A tervező a 2016. 
november 24-én megkötött tervezési szerződés szerinti harmadik részfeladatot megkezdhette.   

 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 harmadik részfeladatként az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésénél a tervezőknek 
figyelembe kellett venniük:  

− 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 lévő kereszteződés felöl a rendezvény alatti áthajtó ne kerüljön 
kialakításra, de ezen sarok rész a parkolóig burkolásra kerüljön. 

 

 



Ennek megfelelően többször egyeztetésre került az engedélyezési tervdokumentáció a 
megrendelő képviselőivel és a Hivatal szakembereivel.  
 
A tervezési terület Kistarcsa központjában lévő két parkterületre és a közöttük lévő kiszolgáló 
útra terjed ki. A tervezés során fő szempontként jelentkezett a színpadi és nézőtéri terület 
biztosítása, valamint a költséghatékonyság figyelembevétele. Ennek megfelelően a tér alsó 
részén lévő parkoló rendezvények ideje alatt lezárásra kerül. Itt helyezkedne el a színpad és a 
hozzá tartozó létesítmények. Ezen parkoló park felőli oldalán egy nagyobb egybefüggő, 
burkolatok váltakoztatásával tagolt felület helyezkedne el, mely alkalmas rendezvények alatt a 
nézőtér, egyéb esetben a közösségi funkció biztosítására. Az iskolába vezető bekötő út és a 
Széchenyi utca között mobil pollerekkel lezárt sétány lett kialakítva, mely a rendezvények 
ideje alatt a 4 db sétány melletti burkolt felületen ideiglenes vendéglátó bódék elhelyezése 
történhet. Alternatívaként, ha a Városi Sportközpontban vagy az Uszodában nagyobb 
rendezvényt tartanak, akkor a pollerek eltávolításával ez a felület ideiglenes parkolóként is 
funkcionálhat. Alaphelyzetben a sétányra történő áthajtás mobil pollerekkel akadályozott. A 
tér felső részén az Uszoda előtti park egy részén helyezkedne el egy második parkoló. A 
másik részén pedig a kialakított park átalakításra kerülne térburkolatok cseréjével és az 
emlékmű áthelyezésével, növények telepítésével. 
 
A sétány és a mellette kialakított 4 db kiöblösödő burkolt felület 16 méter szélességű területen 
építhető meg. Ez a méret egyezik a szabályozási terv tartalmával. Az építési munkák 
elvégzéséhez a 357/3 hrsz-ú kivett közút szélességét a 357/5 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 
terhére ki kell szélesíteni, mellyel kapcsolatosan telekhatár-rendezési eljárás lefolytatása 
szükséges. Mindkét terület az Önkormányzat tulajdonában áll. 
 
Az iskola megközelítését szolgáló út és a 3101. számú országos közút kereszteződése jelenleg 
nem szabályos. Az út lekerekítő ívei kis sugarúak, az út szélessége a kétirányú forgalomnak 
nem felel meg. A tér fejlesztése során ezek a hiányosságok pótolva lesznek, így szabványos 6 
méter széles út épül, a lekerekítő ívek pedig 6 méter sugarúra bővülnek. Ebben a 
kereszteződésben a 3101. számú út mellé tervezett új gyalogjárda átvezetését, felálló helyeit is 
szabályosan ki kell alakítani. Ebben a kereszteződésben kevés hely áll rendelkezésre, egy 
elektromos oszlop is behatárolja a lehetőségeket, így a Széchenyi út felöli lekerekítő ív és 
gyalogjárda felálló hely 8 m2 területe az autómosó telkére került. Felvettük a kapcsolatot az 
ingatlan használójával a terület feletti rendelkezési jog megszerzése ügyében. Az ingatlan 
használója, lízingelője és a jelenlegi tulajdonos a terület feletti rendelkezési jogot 50 évre 
térítésmentesen megadja az Önkormányzat számára. Ezzel kapcsolatos szerződés az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A harmadik részfeladat részét képezte a tervező által készített költségvetés, melyet indikatív 
árajánlat bekérésével megerősítettünk.  
A tervező által készített árazott költségvetés 195 058 746  Ft + 27 %ÁFA = 247 851 607 Ft. 
Az indikatív árajánlat útján kért költségvetés értéke 198 019 645 Ft + 27 % ÁFA = 
251 484 949  Ft. 
 
A fenti beruházási összeg mértéke nem teszi lehetővé, hogy azt az Önkormányzat saját 
bevételeiből finanszírozza, ezért a megvalósításhoz hitel felvételét javasolom. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 
 
 
 
 
 
 



1. Határozati javaslat  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistarcsa, 
Ifjúság téren megvalósítandó közösségi tér kialakításához kapcsolódóan a harmadik 
részfeladat részét képező engedélyezési tervdokumentációt elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a tervezőt, hogy a 2016. november 24-én megkötött 
tervezési szerződés szerinti harmadik részfeladat engedélyezési feladatok teljeskörű 
ellátása munkarészt kezdje meg.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

2. Határozati javaslat  

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kistarcsa 357/3 és a 
357/5 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa úgy dönt, hogy az ingatlanok tekintetében a Helyi 
Építési Szabályzat és a mellékletét képező Szabályozási terv valamint az engedélyezési 
dokumentáció terület igénybevételi tervlapja alapján telekhatár-rendezési eljárást 
kezdeményez. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy változási vázrajzot készíttesse el és az 
ingatlan telekhatár-rendezését és földhivatali bejegyzését végeztesse el.  
 
 
Határidő: azonnal,  
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

3. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező, a Diamond Work Plus Kft.-vel (4080 Hajdúnánás, 
Honfoglalás út 12.) a Kistarcsa belterület 361/2 hrsz.-ú ingatlan használatára 
vonatkozóan megkötendő megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására.  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületének szándékában áll 
megvalósítani az Ifjúság tér teljes felújítását. A beruházást teljes mértékben hitel 
igénybevételével kívánja fedezni. Felkéri a polgármestert, hogy a hitelkérelem 
engedélyezési eljárását indítsa meg.   

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényelnek. 
 
Kistarcsa, 2017. szeptember 14. 
 
 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 


