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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 12/2014. (VI. 30.) önkormányzati 
rendeletével elfogadott Budapest XVII. kerület Rákosmente Városrendezési és Építési Szabályzata 
(a továbbiakban: KVSZ), mint a jelenleg hatályban lévő helyi építési szabályzat, tartalmazza a 
Naplás utat a Tarcsai úttal összekötő közút szabályozási tervét. 
 
Az út kiszabályozására vonatkozó szabályozási terv már a korábban hatályos, a Budapest Főváros 
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési 
Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló 3/2006. (III. 2.) önkormányzati rendeletbe is beépítésre került, a 
4/2013. (I. 25.) rendelettel elfogadott Naplás út, (138531) hrsz-ú út, (138540) hrsz-ú út, (138542/1) 
hrsz-ú út, (138544/59) hrsz-ú út, Tarcsai út, (138546/2) hrsz-ú út, (138535) hrsz-ú út által határolt 
terület Szabályozási Terve”-ként.  
 
A KVSZ szerint a 16 méter szabályozási szélességű út a Naplás út lakóövezetet követő külterületi 
szakaszáról indulva, ETG-XVII-00 jelű övezeten keresztül haladva éri el a Tarcsai utat, ahol az M0 
autóúti csomópontba csatlakozik. 
 
Jelenleg a Naplás utat a Tarcsai úttal egy 6 m szélességű, Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzatának tulajdonában álló közterület köti össze. A meglévő út szabályozási 
terv szerinti kiszélesítésével egy olyan elkerülő útszakasz jön létre, amely nagymértékben 
tehermentesíti Rákosliget és Rákoscsaba-Újtelep útjait, és az említett városrészek számára 
közvetlen kapcsolatot biztosít az M0 autóúttal. 
 
Az út nyomvonalának kiszabályozása - előzetes felmérés alapján - 104 ingatlan mintegy 20.442 m² 
térmértékű területét érinti, az ingatlanok túlnyomó többsége magántulajdonban lévő termőföld.  
 
A fenti közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósításához a magántulajdonban lévő ingatlanok 
nyomvonallal érintett részének önkormányzati tulajdonba vétele szükséges. A tulajdonjog 
megszerzésére elsősorban az ingatlantulajdonosokkal történő megállapodás alapján kerülhet sor, 
ennek hiányában lehetőség nyílik kisajátítási eljárás kezdeményezésére. 
 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 
Földforgalmi tv.) 11. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat a termőföld tulajdonjogát 
településfejlesztés céljára megszerezheti.  
 
A beruházással érintett termőföldek más célú hasznosításához az ingatlanügyi hatóság engedélye 
szükséges, melyről földvédelmi eljárás eredményeként meghozott határozatban dönt. A termőföld 
végleges más célú hasznosítása esetén - az igénybe venni kívánt termőföld minősége és mennyisége 
alapján megállapított - földvédelmi járulékot kell fizetni. 
 
Az út nyomvonala az érintett ingatlanok megosztásával alakítható ki, melyhez megállapodás esetén 
telekalakítási dokumentációt, kisajátítás esetén kisajátítási tervet kell készíttetni. 
 
A kiszabályozással összefüggésben felmerülő költségek pénzügyi fedezete a 2019. évi 
költségvetésben nincs biztosítva, ezért javaslom a működési tartalék terhére 50.000.000 Ft - azaz 
ötven millió forint - elkülönítését. 
 

A rendkívüli sürgősség indoklása: 
 

Az előkészítő munka mihamarabbi megkezdése érdekében a nyári közigazgatási szünet előtt 
szükséges dönteni az előterjesztésről. 
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Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

1.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a mindenkor hatályos Kerületi Építési Szabályzat alapján, a Naplás út és Tarcsai 
út összekötését biztosító közút kialakításához szükséges előkészítő intézkedéseket 
megteszi, az érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéhez hozzájárul, az érintett 
ingatlanok tulajdonosokkal ajándékozási szerződést, kisajátítást helyettesítő adásvételi 
szerződést köt, megállapodás hiányában a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. 
§ e) pontjában meghatározott „közlekedési infrastruktúra fejlesztése” közérdekű cél 
megvalósítása érdekében kisajátítási eljárást kezdeményez. 

 
2.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Naplás út és Tarcsai út összekötését biztosító közút kialakításával összefüggő 
költségek pénzügyi fedezetének biztosítására a működési tartalék terhére 50.000.000 Ft-ot 
elkülönít a 2019. évi költségvetésben.  
 

3.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntés végrehajtása 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, értékbecslés alapján tegyen vételi ajánlatot 
az érintett ingatlanok tulajdonosai részére, annak elfogadása esetén a megállapodást készítse 
elő és kösse meg, megállapodás hiányában a kisajátítási eljárásokat indítsa meg; az 
útépítéssel összefüggő hatósági eljárásokat indítsa meg, azokban az Önkormányzatot teljes 
jogkörrel képviselje, valamint a kivitelezést megelőző közbeszerzési eljárásokat készítse elő 
és folytassa le. 
 

 
Felelős: Riz Levente polgármester 
Határidő: azonnal, a vételi ajánlatok megtételére a döntést követő 90 napon belül. 
 
 
Budapest, 2019. június 24. 
 
            

  Horváth Tamás  
                 alpolgármester helyett 
 
         Fohsz  Tivadar s.k. 
          alpolgármester  
 
 
Az előterjesztés melléklete: 

1. sz. melléklet: szabályozási tervlap 
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