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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatához 2017. október 5. napján kelt lakossági megkeresés érkezett a 
Kistarcsa-Kerepes, Homok dűlőben fennálló közterületi problémák megoldására. A megkeresés 
felhívta a figyelmet arra az évek óta fennálló problémára, hogy az Kistarcsához tartozó oldal 
kistarcsai lakosok által teljes egészében beépített és közművesített, ellenben az út Kerepes 
üzemeltetésében van, ezért Kistarcsa Város Önkormányzata nem jogosult azon javításokat 
eszközölni. A lakosság által jelzett problémák fő oka az útburkolat nem megfelelő állapota.  
 
A megkeresésben foglaltak vizsgálata alapján megállapítható, hogy jelenleg a Kistarcsa, Homok 
dűlő út állapota nem megfelelő, annak aszfaltburkolattal ellátása indokolt. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a 
helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása. 
 
Figyelemmel arra, hogy a Homok dűlő egyik oldala Kistarcsa Város, másik oldala Kerepes Város 
közigazgatási területéhez tartozik, az út burkolatának fejlesztése Kistarcsa Város 
Önkormányzatának és Kerepes Város Önkormányzatának együttműködését igényli.  
 
Az együttműködés kereteinek és feltételeinek meghatározása során javasolom az alábbi tények 
figyelembe vételét:  
- Az utca mindkét oldala beépített, melyből adódóan az utat igénybe vevő kistarcsai és kerepesi 

lakosok száma egyenlőnek tekinthető.  
- A kistarcsai ingatlanok teljes egészében közművesítettek, de Kerepesen még megoldandó a 

szennyvízelvezetés kiépítése. 
- A Homok dűlő több, kivett út, kivett közút rendeltetésmódú ingatlanból áll.  
- Az ingatlanok területei alapján jelenleg a Homok dűlő 93 %-a Kerepes Város 

Önkormányzatának tulajdonában, 7 %-a Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában áll. 
A Homok dűlő szélesítése érdekében Kerepes, Homok dűlői ingatlanok tulajdonosai még 
további ingatlanrészeket ruháznak át a vonatkozó szabályozási tervnek megfelelően Kerepes 
Város Önkormányzatára, melyből adódóan Kerepes Város Önkormányzatának az útban való 
részesedése a jövőben várhatóan tovább nő. 

 

 

 



A mellékelt Együttműködési megállapodás (1. számú melléklet) megkötésével az Önkormányzatok 
meghatározzák az együttműködés kereteit a Homok dűlő útburkolatának fejlesztése, aszfaltozása 
érdekében. A megállapodás 2 év határozott időtartamra szól, kiterjed: 

• az út rövid távon megvalósítható fejlesztésére, útjavítási munkáltatok elvégeztetésére, 
melyek költségeit az önkormányzatok 50-50 % arányban viselik. (A javítás várható költsége 
alkalmanként bruttó 300 000 Ft anyagdíj + 200 000 Ft munkadíj.) 

• az útjavítás rendszeres, évente 1 alkalommal történő közös elvégeztetésére, 
• az aszfaltozott út terveztetésének közös vállalására, mely költségeit szintén 50/50 % 

arányban viselik az önkormányzatok. (A terveztetés költsége előreláthatólag bruttó 3,81 
millió forint.) 

• fentiekhez kapcsolódó feladatok lebonyolítását és ellátását Kistarcsa Város Önkormányzata 
teljes egészében vállalja,  

• A megállapodás V.1) pontja alapján mindkét Fél felhatalmazza polgármesterét, hogy az 
Együttműködési megállapodásban vállalt feladatok teljesítése érdekében az Önkormányzat 
képviseletében teljes körűen eljárjon. A felhatalmazás kifejezetten kiterjed arra, hogy az 
Együttműködési megállapodásban meghatározott vállalások teljesítésének előmozdítása és 
teljesítése során a szükséges döntéseket a polgármester meghozza, az Önkormányzat 
képviseletében jognyilatkozatokat tegyen, az út terveztetése tárgyában kötendő 
szerződéseket aláírja. 

 
Az Együttműködési megállapodásban vállalásra kerülő költségeket a költségvetési rendelet 
tartalmazza. 
 
Jelen előterjesztést megküldtük Kerepes Város Önkormányzatának is véleményezésre, azonban az 
előterjesztés leadási határidejéig részükről válasz nem érkezett. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsa, Homok dűlő 
útburkolatának fejlesztése tárgyában Kerepes Város Önkormányzatával való együttműködés 
kereteinek meghatározása érdekében az előterjesztéshez mellékelt Együttműködési 
megállapodást elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az előterjesztéshez mellékelt Együttműködési megállapodásban vállalt feladatok teljesítése 
érdekében Kistarcsa Város Önkormányzata képviseletében teljes körűen eljárjon, a feladat 
ellátása érdekében a beszerzési eljárást lefolytassa, a feladat ellátását végző harmadik 
személyt/vállalkozót kiválassza, a teljesítést elfogadja és leigazolja.  
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos a szerződés teljesülése szerint 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. november 15. 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 
 


