
FELJEGYZÉS 

Kerepes, Dűlő út útépítéséhez 

Tisztelt Polgármester úr! 

A Dűlő utcai útépítés tárgyában az alábbi főépítészi véleményt adom: 

1.  Településszerkezetileg Kerepes Város számára a közeli és távolabbi feladatok alapján 
ennek az útnak (vagy a szomszédos utaknak) a megépítése nem élvez elsőbbséget a 
település más területeinek útjaival szemben. Megítélésem szerint messze nem ez a 
legégetőbb feladatunk. Az út rendbetétele hosszú távon ugyan Kerepes Városának is 
előnyére válik, ahogyan ezt szabályozási tervünk is tartalmazza, de figyelembe kell venni, 
hogy a szóban forgó beavatkozás a vele szomszédos területek rendezésével együtt 
kezelendő! 

A kialakításra kerülő út ugyan Kerepes Város közigazgatási területén helyezkedik el, de 
Kistarcsa városát is szolgálja, elsősorban Kistarcsa érdeke. Ez egy speciális helyzet, mely 
alapos megfontolást, a városok közötti együttműködést és konszenzuson alapuló döntést 
kíván. Az út kialakítása és a karbantartása ugyanakkor jog szerint Kerepes Város feladata (bár 
jogászi szakvéleményt érdemes beszerezni arra vonatkozóan, hogy ez a közigazgatási 
területen kívüli szolgáltatásra is igaz-e?). Mivel ily módon a feladat közös, a feladatot csak 
Kistarcsával együttműködve lehet hosszú távon megfelelően megoldani. Az első lépés ezen 
az úton a közös tervezés. Erre a 314/2012 kormányrendelet lehetőséget ad (17. paragrafus). 
Mivel Kerepes városa épp a területet érintő szabályozási terv módosítását tervezteti, 
kézenfekvő ennek a tervnek a kiterjesztése Kistarcsa érintett területeivel. A közös tervezésről 
a két önkormányzat közötti megállapodásban lehet döntést hozni. Ez a megállapodás a 
terveztetésen túl ki kell terjedjen a beruházás finanszírozására és az út későbbi 
fenntartásának költségeire. 

2. A jelenlegi kerepesi szabályozási terv alapján szükséges a megfelelő útszélesség 
kialakítása. Ennek jelenleg objektív akadályai vannak, melyek mérnöki oldalról 
megoldhatók, de jelentős terhet rónak az Önkormányzatra. Az érintett ingatlanok 
jogi, földhivatali, beépítési státusza nagyon vegyes. Életszerűtlen, hogy a helyzet 
„szerves fejlődés útján” spontán és belátható időn belül megoldódjon. Tekintettel az 
Önkormányzat anyagi helyzetére, előnyös volna a tulajdonosokkal olyan 
megállapodást kötni, mely szerint a költségek (Kistarcsával megállapodott) Kerepest 
terhelő része nem az Önkormányzatot terhelik – hiszen a létrejövő állapot jelentős 
ingatlanérték növekedéssel jár, melyből csak a tulajdonosok részesülnek. Ilyen 
megállapodás létrejöttéig a beruházás előremenetele kérdéses. Javaslom változási 
tilalom bevezetésével egyértelműsíteni a helyzetet, és annak feloldását a 
tulajdonosokkal létrejövő megállapodáshoz, vagy a Kistarcsával közösen létrehozott 
új szabályozásnak a létrejöttéhez kötni. (a változási tilalom által nyerhető 3 év nem 
sok idő, a megállapodásokat ütemesen szorgalmazni kell!) 

A közös tervezésű új szabályozási terv készítésekor érdemes megvizsgálni a kerepesi oldalon 
létrejött szabályozási vonal visszatolásának lehetőségét. Indokolt esetben a 12 méter 



szélesség csökkentése is elképzelhető amennyiben azt alátámasztja egy szakmailag átgondolt 
minta keresztmetszet. (Ennek lehetőségét szakhatóságokkal egyezteti szükséges!) 

3.  A rendezetlen közművek tárgyában egyeztetés szükséges Kistarcsa Város 
Önkormányzatával, a kérdéskört be kell vonni a városok közötti megállapodásba. 

4.  A változási tilalom fennállásának idejére javasolható ideiglenes útfelület kialakítása, 
fenntartásának lehetséges forrásait illetve az esetleges együttműködés lehetőségét 
egyeztetve Kistarcsa városával. 

Tekintettel a probléma összetettségére, javaslom, hogy a kérdést tárgyalja a 
településfejlesztési bizottság, és alakuljon ki egy stratégia a Kistarcsával kötendő 
megállapodás tartalmára vonatkozóan. 

Tisztelettel, 

       Terdik Bálint 

       Főépítész 

Kerepes, 2018. január 08. 


