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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Korábban megkapta a képviselő testület a KKK levelét a tárgyban szereplő 
körforgalmi csomópont ügyében. A levél értelmében több döntést igényel az 
önkormányzat részéről a csomópont építése. 
 
1. A múlt évben november 3-án a 4606. - 46108. - 46109. j. utak csomópontjának 
körforgalmú átépítése tárgyában megtartott egyeztetés során az Önkormányzat és a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ képviselő megállapodtak, hogy a beruházással 
egyidejűleg a település ingatlanrendezését is elvégzik, amelynek keretében megtörténik az 
országos közúthálózat üzemeltetéséhez nem szükséges ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
vétele, illetve az országos közút alatt fekvő, jelenleg önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
állami tulajdonba, KKK vagyonkezelésbe vétele.  
 
A KKK által összeállította azon ingatlanok listája, amit rendezni szüksége, amely az 
alábbi:  
 

Részben vagy egészében önkormányzati tulajdonba adható ingatlanok   

Sorszám Hrsz 
Érintett országos 
közút száma, jele 

Átadható / Telekalakítás során 
szükséges… TULAJDONOS 

1 866/40 4606, 46108 teljes területe Magyar Állam  

2 0102/6 M5 közterületek leválasztása Magyar Állam  

3 0102/4 405 Újlengyeli út (helyi közút) leválasztása Magyar Állam  

4 078/7 4606 
helyi közút csatlakozások, termőföldek 

leválasztása Magyar Állam  

5 0102/3 4606 
helyi közút csatlakozások, közterületek, 

termőföldek leválasztása Magyar Állam  

6 045/3 46108 
helyi közút csatlakozások, közterületek 

leválasztása Magyar Állam  

7 322/1 46108 
helyi közút csatlakozások, közterületek 

leválasztása Magyar Állam  

8 494/2 46108 
helyi közút csatlakozások, közterületek 

leválasztása Magyar Állam  

9 105 46108 
helyi közút csatlakozások, közterületek 

leválasztása Magyar Állam  

10 04 46108 közterület, termőföld leválasztása Magyar Állam  

11 031/4 46109 helyi közút csatlakozások leválasztása Magyar Állam  



Önkormányzati tulajdonú, állami tulajdonba, KKK vagyonkezelésbe kerülő ingatlan   

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Érintett országos 
közút száma, jele 

Átadható / Telekalakítás során 
szükséges…   

1 125 4601 teljes területe 
ÚJHARTYÁN V. 

ÖNK.   

 
 
Kérem, hogy tekintsék át a táblázatot, és amennyiben egyetértenek az érintett 
ingatlanok átadásával-átvételével akkor hozzák meg az alábbi határozatot.   
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő Testülete egyetért a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által elkészített táblázatban 
szereplő, a települést érintő ingatlanrendezéssel. Megbízza a 
polgármestert az ingatlanrendezéssel kapcsolatos tárgyalások, eljárás 
lefolytatására. (a táblázatot a határozat 1. számú melléklete tartalmazza) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. Az önkormányzatunk 2014. évben, amikor elindította a körforgalmi csomópont 
kérelmét, azt vállaltuk, hogy 50%-ban a beruházást finanszírozzuk. Sajnos az akkori 
ismereteink szerinti kiviteli és egyéb költségek megemelkedtek. A levél értelmében a 
KKK csak akkor kezdi meg az építkezést, ha az önkormányzat, a mai árak szerinti 
50%-os finanszírozást vállalja, ami az alábbiak szerint alakult: 
 
Újhartyán Város önkormányzat eddig ezeket fizette meg: 
- Útépítési terv készítése (2009 év): 1.600.000+ 25%áfa= 2.000.000.-Ft 
- Területvétel (2014 év) : 4.864.000.-Ft 
- Talajvédelmi terv készítése, földmérő díja (2014): 800.000.-+ 27%áfa= 1.016.000.-Ft 
- TELECOM kiváltási terv készítése: 1.256.000.-+27%áfa= 1.595.120.-Ft 
- TELECOM kiváltás kiviteli költsége: (2014) kalkulált költsége bruttó 5.588.000.-Ft 
- Közvilágítási terv készítése (2014): 878.600.-+27%áfa= 1.115.822.-Ft 
- Közvilágítás kiviteli költsége: (2014) aláírt szerződés szerint bruttó 16.484.000.-Ft 
- Kiviteli terv készítése: (2014) elkészült bruttó 2.286.000.-Ft 
- UPC kiváltás tervezési költség: (2014) aláírva bruttó 490.220.-Ft 
- UPC kiváltás kiviteli költsége: (2014) várható költsége bruttó 4.445.000.-Ft 
Összesen:         39.884.162.-Ft 
 
- Kiviteli költség: Bruttó 117.000.000.-Ft 
 
A fentiek alapján az össz költségvetés: bruttó 156.884.162.- Ft, Az elszámolást úgy 
kellene a továbbiakban kommunikálni a KKK felé, hogy az előkészítő munkák 
kivételével az önkormányzat az építkezés nettójának az 50%-át finanszírozza meg, az 
áfa törvény miatt. 
Tehát az egyéb, kivitelezéshez szükséges feladatokat,  Bruttó: 39.884.162.-Ft, 50-
50%ban finanszírozzák a felek, a kivitelezési összeget, nettó 92.125.984.-Ft, 50-
50%ban finanszírozzák a felek. 
Újhartyán Önkormányzat által a beruházás finanszírozása: 66.005.073.-Ft 


