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Tisztelt Képviselő–testület! 
 
A Kormány az 1660/2012. (XII. 20.) számú határozatában a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott jogkörében eljárva 750 
millió Ft-ot csoportosított át a „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása egyes fővárosi 
kerületi önkormányzatoknál” cím javára. A 750 millió Ft-ból Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzatát 171.221 EFt illeti meg, mely összeg az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletében szerepel. A támogatást 2013 
első félévében fel kell használni, ellenkező esetben vissza kell fizetni. 
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény Budapest 
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata számára 2013-ban is biztosított 
központosított állami támogatást belterületi földutak szilárd burkolattal történő ellátása céljából, 
melynek összege 342.441 EFt. A támogatás Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletében előirányzatként szerepel. A támogatást 2013-ban 
fel kell használni, ellenkező esetben vissza kell fizetni. 
 
A rendelkezésre álló forrásból az alábbi érvényes építési és vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező 
utcák megépítését javaslom: 
 
- Lajosház utca a Czeglédi utca és a Battonya utca között, 
- Kékliliom utca a Zrínyi utca és az Erzsébet körút között, 
- Toldi utca a Zrínyi utca és az Erzsébet körút között, 
- Napkelet utca a Cséplő utca és a Domaszék utca között, 
- Domaszék utca a Ferihegyi út és a Napkelet utca között. 
 
A Napkelet utca csapadékvíz elvezetésének kiépítése részben a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003 
azonosítószámú, „A Pesti út 16. akna és a Balassagyarmat utca közötti csapadék-csatorna szakasz 
megvalósítása Rákosmentén” című projekt kapcsán fel nem használt támogatás terhére történik, 
ami a közbeszerzés során elért megtakarításnak köszönhető. A támogatás terhére a Cséplő utca és 
a Gyökér utca között 60 cm átmérőjű csapadékcsatorna fog megépülni. A csatorna feletti útépítés 
uniós forrásból nem támogatható, de az üzembe helyezés feltétele az út megépítése. Ezen 
túlmenően indokoltnak tartom a Napkelet utca Domaszék utcáig történő kiépítést, hogy a 
Ferihegyi útig szilárd útburkolati kapcsolat jöhessen létre. 
 
A műszaki ellenőrzésre az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (II. 22.) 
rendelet felhalmozási célú kiadásai között a „Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések” fejezet alatt 
az „Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése” című soron 
rendelkezésre álló 35.000 EFt nyújt fedezetet. 
 
Annak érdekében, hogy a jövőben is folytatható legyen a földutak szilárd burkolattal történő 
ellátása, rendelkeznünk kell engedélyezett kiviteli tervekkel. Ezek birtokában lehet különböző 
forrásokra pályázni, illetve megtalálni azt a konstrukciót, amivel finanszírozhatjuk 
fejlesztéseinket. Ennek érdekében Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletében útépítések tervezésére 60 000 EFt-ot biztosított. Az előterjesztés 
elkészítése során fokozott figyelmet fordítottam arra, hogy a már meglévő úttervekhez 
kapcsolódjanak az általam előterjesztett utcák. 
 
Tekintettel arra, hogy a tervezést közbeszerzési eljárás előzi meg, melynek előkészítése, 
lebonyolítása időigényes, szükség van a Képviselő-testület döntésére. A II. határozati javaslatban 
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foglaltak szerint, az abban felsorolt utcák útépítési és hozzá tartozó csapadékvíz elvezetési 
terveinek elkészíttetésére és engedélyeztetésére teszek javaslatot. 
 
A fentiek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselő-testület 
elé: 
 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 2012. évi átcsoportosított és a 2013. évi központosított állami támogatásból a 
Lajosház utcában a Czeglédi utca és a Battonya utca között, a Kékliliom utcában a Zrínyi utca és 
az Erzsébet körút között, a Toldi utcában a Zrínyi utca és az Erzsébet körút között, a Napkelet 
utcában a Cséplő utca és a Domaszék utca között, a Domaszék utcában a Ferihegyi út és a 
Napkelet utca között szilárd burkolatú utat építtet a hozzá tartozó vízelvezetéssel együtt. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének 
megfelelően gondoskodjon a szükséges vállalkozási szerződés(ek) megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolításáról. 
 
Felelős: Riz Levente polgármester 
Határidő: azonnal, a közbeszerzési eljárások megindítására: 2013. április 30. 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 
 
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletében útépítések tervezésére elkülönített előirányzat terhére az alábbi utcák útépítési és 
hozzá tartozó csapadékvíz elvezetési terveit készítteti el az engedélyeztetéssel együtt: 
 
- 527. utca (526. utca és az 528. utca között), 
- 529. utca (526. utca és az 528. utca között), 
- Bélavár utca (Cséplő utca és a Sülysápi utca között), 
- Kévekötő utca (Cséplő utca és a Budapest-Szolnok vasútvonal között), 
- Ady Endre utca (Lőrinci út és a Baross utca között), 
- Jókai utca (Szilárd utca és a Szabadság utca között), 
- Apponyi utca (Bocskai utca és a Rákóczi utca között), 
- Bajza utca (Lőrinci út és a belterület határa között), 
- Bem utca (Rákóczi utca és a Bajza utca között), 
- Eötvös utca (Lőrinci út és a belterület határa között), 
- Szondi utca (Lőrinci út és az Apponyi utca között), 
- Gyöngyfűzér utca (Rózsaszál utca és a Nyomdász utca között), 
- Tiszanána utca (Kékliliom utca és a Nyomdász utca között), 
- Dalnok utca (Postakocsi utca és a Görömböly utca között), 
- Gyöngyfűzér utca (Nyomdász utca és a Pásztortűz utca között), 
- Tiszanána utca (Nyomdász utca és a Pásztorfalva utca között), 
- Köszörűs utca (Pesti út és a Tálpatak utca között), 
- Lugas utca (Zrínyi utca és a Zimonyi utca között), 
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- Pelikán utca (Zrínyi utca és a Zimonyi utca között), 
- Zimonyi utca (Edző utca és az Olcsva utca között), 
- Nyeremény utca (Tápióbicske utca és a Nápoly utca között), 
- Pajta utca (Pesti út és a Nápoly utca között), 
- Fűzkút utca (Patak utca és a Rákoscsaba utca között), 
- Kelecsény köz (Czeglédi utca és a Patak utca között), 
- Patak utca (Kelecsény köz és a Fűzkút utca között), 
- Rizskalász utca (Péceli út és a Battonya utca között), 
- Ignác utca (Bártfai utca és az Ároktő utca között), 
- Magyarhida utca (Naplás út és a Bártfai utca között), 
- XIX. utca (Ferihegyi út és a XVII. utca között), 
- XXIII. utca (Ferihegyi úttól végig), 
- 542. utca, 
- 543. utca. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének 
megfelelően gondoskodjon a szükséges vállalkozási szerződés(ek) megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolításáról.  
 
 
Felelős: Riz Levente polgármester 
Határidő: azonnal, a közbeszerzési eljárások megindítására: 2013. május 15. 
 
Budapest, 2013. március 7. 
 
 
 
 

 Riz Levente s.k. 
           polgármester 
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