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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. február 25-i ülésére

a Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú
önkormányzati rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat

alapján befogadott útépítési kezdeményezésekre vonatkozó tervezői
költségbecslésről és az egy érdekeltségi egységre jutó becsült költségről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  útépítési  érdekeltségi  hozzájárulásról  szóló  15/2020.  (VII.17.)  számú  önkormányzati
rendelet  alapján  benyújtott  kezdeményezések  előzetes  befogadásáról  szóló  előterjesztés
alapján  Pomáz  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  174/2020.  (X.29.)  számú
határozatával  az  Önkormányzat,  mint  beruházó  közreműködésével  létrejövő  útépítési
együttműködési  kezdeményezés  iránti  kérelmeket  előzetesen  érvényesnek  tekintette.  A
Képviselő-testület felkérte a Polgármestert az érintett útszakaszok építésére vonatkozó újabb
tervezői költségbecslések bekérésére.

Pomáz Város Önkormányzata 2021. január 26-án megrendelte a RENTA PLUSZ Mérnöki
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-től (Kiss Tibor, MK 13-9679) az öt útszakasz (Berkenye u.,
Eper  köz,  Majdán  u.,  Panoráma  u.,  Szarkaláb  u.)  műszaki  megvalósíthatóságának
meghatározását, költségbecslését, valamint árazatlan tervezői költségbecslésének elkészítését,
ami  alapján  kivitelezés  esetén  az  Önkormányzat  majd  a  kivitelezői  árajánlatokat  be tudja
kérni. 
A  Kiss  Tibor  által  becsült  beruházási  költségek  (engedélyezés,  tervezés  és  kivitelezés
tételenkénti bontásban) rövid összefoglalását a 1. számú melléklet tartalmazza. 
Az  egyes  utcákra  vonatkozó  árazatlan  költségbecslés  táblázatot,  helyszínrajzot  és
mintakeresztszelvényt a 2. számú melléklet tartalmazza.



Pomáz Város hatályos Helyi Építési Szabályzata 18.§ (6) bekezdése szerint:

„Bármilyen új építés, burkolt felület növelés csak akkor valósíthatók meg, ha a többlet felszíni
víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.”

Ennek a feltételnek a teljesítése a  Berkenye utca esetében olyan mértékű, át nem hárítható
költséggel  járó (becsült  értéke:  nettó  91.000.000 Ft)  kiegészítő  beruházást  igényelne,  ami
lényegében a műszaki  feltételek hiányát  jelenti  a jelen beruházás  esetében.  Ezért  erről  az
utcáról  az  előterjesztés  további  részében  érdemben  nem lesz  szó,  a  határozati  javaslat  a
lakossági kezdeményezés támogatásának elutasítása.

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály a 15/2020 (VII.17.) számú önkormányzati
rendelet (továbbiakban Ör.) rendelkezései, földhivatali és térképi adatok, valamint helyszíni
bejárás alapján felmérte az egyes útszakaszokon az érdekeltségi egységek számát. A becsült
beruházási költség és az érdekeltségi egységek száma alapján az egyes útszakaszokon az egy
érdekeltségi egységre eső becsült beruházási költségre a következő értékek adódtak:

1. Eper köz: 5 db (ebből 5-en tagjai a lakossági kezdeményezésnek)

Érintett helyrajzi számok: 844/2, 846/4, 844/1, 846/3, 846/1.

A beruházás  csak  útfelújítás  keretében  tudna a  területen  megvalósulni,  a  létrejövő
felület viszonylag kis mérete és a domborzati viszonyok a szakértő szerint lehetővé
teszik, hogy vízelvezetés nélkül el lehessen készíteni az útszakaszt. 
Amennyiben az Ör. értelmében új útként épülne, akkor a HÉSZ fentebb már említett
előírása miatt nem lehetne megvalósítani befogadó fejlesztése nélkül, ami a Berkenye
utcához  hasonlóan  anyagilag  (becsült  költsége  nettó  35.000.000  Ft  +  tervek  és
engedélyek)  megakadályozná  a  beruházást.  A  határozati  javaslat  ezért  ebben  az
esetben a lakossági kezdeményezés támogatásának elutasítása.



2. Majdán  utca: 28  db (ebből  8-an  tagjai  a  lakossági  kezdeményezésnek  +  Herpai
Sándor a Magyar Vár Alapítvány nevében)

Érintett helyrajzi számok (kiemelve a több érdekeltségi egységként figyelembe vettek):
1684/6, 1684/3, 1684/2, 1681/6, 1680/10, 1680/9, 1679/6, 1679/5, 1677/7 (2 egység),
1635/12 (2 egység), 1635/11, 1635/10, 1634/6, 1624/10, 1624/11, 1624/12, 012/24 (7
egység – Magyar Vár), 012/23, 012/13, 012/12.

Az előzetes  költségbecslés  adott  útszakaszra  vonatkozó  összege  és  az  érdekeltségi
egységek száma alapján az egy érdekeltségi egységre eső becsült beruházási költség:

nettó 73.666.000 / 28 db = nettó 2.630.930 Ft,
azaz nettó kettőmillió-hatszázharmincezer-kilencszázharminc forint.

4.5  méter  szélességű  út  készülne  437  folyóméter  hosszúságban  a  mellékelt
mintakeresztszelvény szerint,  pályaszerkezete  „A” terhelési  osztályra  méretezve.  A
vízelvezetés zöldfelületi elszikkasztással, ill. a déli oldalon, a külterület felé övárokkal
valósulna  meg.  A későbbiekben,  egy  újabb  fejlesztés  keretében  csatlakozna  rá  a
Vízrendezési Koncepciótervben megkívánt D300 zárt csapadékcsatornára, ezért jelen
fejlesztéshez  vízjogi  engedély  és  vízépítési  terv  nem  szükséges.  A  jövőbeli
hálózatfejlesztés  a  zöldfelületen,  a  jelen  beruházás  keretében  elkészülő  burkolat
megbontása nélkül lesz kivitelezhető.

Az egyes érdekeltségi egységek megállapítása az Ör.  3. § 3. pontjának figyelembe
vételével történt.
a, Minden ingatlan, ami a helyszíni felmérés alapján a Majdán utcára kapukijáróval
és/vagy annak kialakítása lehetőségével rendelkezik érdekeltnek lett minősítve.
b,  A Majdán  utca  északi,  belterületi  része  a  HÉSZ  szerint  Lke-5-ös  besorolású,
kertvárosias  lakóövezet,  a  kialakítható  legkisebb  telekméret  720  m2.  Ennek
többszörösét kitevő ingatlanok annyi érdekeltségi egységként lettek figyelembe véve,
ahány felé elméletileg oszthatók lennének (a szorzószám egész része).
c,  A  lakossági  kezdeményezéshez  csatlakozott  Panoráma  utcai  ingatlanok  1-1
érdekeltségi  egységként  kerültek  beszámításra  (kapukijáró,  ill.  annak  hiányában
önkéntes csatlakozás alapján).
d, Ha egy ingatlanon több lakóegység (lakás) található, akkor azok mindegyike külön
érdekeltségi egységként lett beszámítva.
e, A Majdán utcától délre fekvő külterületi  telkek a HÉSZ szerint egyrészt KMv-1
besorolású, beépítésre szánt Magyar Vár övezet, a kialakítható legkisebb telekméret
10.000 m2, másrészt Má-k besorolású, korlátozott használatú általános mezőgazdasági
terület, a kialakítható legkisebb telekméret 10.000 m2, harmadrészt Má-f besorolású,
farmgazdasági  általános  mezőgazdasági  övezet,  a  kialakítható  legkisebb telekméret
25.000 m2. Ezek többszörösét kitevő ingatlanok annyi érdekeltségi egységként lettek
figyelembe  véve,  ahány  felé  elméletileg  oszthatók  lennének  (a  szorzószám  egész
része).



3. Panoráma utca: 23 db (ebből 15-en tagjai a lakossági kezdeményezésnek)

Érintett helyrajzi számok (kiemelve a több érdekeltségi egységként figyelembe vettek):
1612/18  (2  egység),  1612/13,  1609/33,  1609/31,  1609/30  (2  egység),  1608/11,
1596/44, 1596/33, 1596/32, 1596/28, 1596/31, 1596/38, 1596/37, 1596/36, 1596/35,
1608/9, 1609/35, 1609/36, 1609/37, 1612/11, 1612/19.

A Panoráma utca a végén 3, egyelőre még közművesítetlen telek található. Kiss Tibor
előzetes tervei szerint oda is kerülne út, de amíg a közművek nincsenek kiépítve, addig
a  jogszabályok  szerint  nem  lehet  leburkolni;  az  ottani  útépítés  egy  esetleges  2.
fázisban  valósulhatna  meg.  A 3  szóban  forgó  telek  3  érdekeltségi  egységként  lett
beszámítva,  mert  még  abban  az  esetben  is  érdekeltek,  ha  egyelőre  az  útépítés  a
telekhatárukat  nem  érintené,  mert  a  megközelíthetőségük  jelentősen  javulna,  az
ingatlan értéke ezáltal növekedne. Ideális esetben a közműfejlesztés még az útépítés
megindulása  előtt  megvalósulhatna  a  3  ingatlan  tulajdonosi  lehetőségeinek
függvényében.

Az előzetes  költségbecslés  adott  útszakaszra  vonatkozó  összege  és  az  érdekeltségi
egységek száma alapján az egy érdekeltségi egységre eső becsült beruházási költség:

nettó 43.246.000 / 23 db = nettó 1.880.260 Ft,
azaz nettó egymillió-nyolcszáznyolcvanezer-kettőszázhatvan forint.

4.0  méter  szélességű  út  készülne  287  folyóméter  hosszúságban  a  mellékelt
mintakeresztszelvény szerint,  pályaszerkezete  „A” terhelési  osztályra  méretezve.  A
vízelvezetés víznyelőkkel, D300 zártcsatorna rendszerben, a Szegfű utcába bekötve
tudna megvalósulni, végleges állapotot érve el ezzel. Szükséges lesz ezen a szakaszon
a közvilágítás fejlesztésére is (becsült értéke nettó 4.000.000 Ft), ennek költsége nem
tartozik jelen előterjesztésbe, viszont kiépítése indokolt a burkolt út elkészítése előtt.

Az egyes érdekeltségi egységek megállapítása az Ör.  3. § 3. pontjának figyelembe
vételével történt.
a, Minden ingatlan, ami a helyszíni felmérés alapján a Panoráma utcára kapukijáróval
és/vagy annak kialakítása lehetőségével rendelkezik érdekeltnek lett minősítve.
b, A Panoráma utca mindkét oldala a HÉSZ szerint Lke-6-os besorolású, kertvárosias
lakóövezet,  a  kialakítható legkisebb telekméret  720 m2.  Ennek többszörösét  kitevő
ingatlan a területen nincs.
c, Ha egy ingatlanon több lakóegység (lakás) található, akkor azok mindegyike külön
érdekeltségi egységként lett beszámítva.



4. Szarkaláb utca: 3 db (ebből 2-en tagjai a lakossági kezdeményezésnek)

Érintett helyrajzi számok: 2055/3, 2055/7, 2055/5.

Az előzetes  költségbecslés  adott  útszakaszra  vonatkozó  összege  és  az  érdekeltségi
egységek száma alapján az egy érdekeltségi egységre eső becsült beruházási költség:

nettó 9.406.000 / 3 db = nettó 3.135.335 Ft,
azaz nettó hárommillió-egyszázharmincötezer-háromszázharmincöt forint.

3.0  méter  szélességű  út  készülne  76  folyóméter  hosszúságban  a  mellékelt
mintakeresztszelvény  szerint,  pályaszerkezete  „kisforgalmú  út”  terhelési  osztályra
méretezve. A burkolati vizeket a Víztorony köznél keresztező árok fogadni tudja, és
kivezeti a Rákóczi úti árokba.
Az előzetes felmérés során elhárítható jogi probléma merült fel, miszerint a Szarkaláb
utcát  a  tervezési  határnál  keresztező  ingatlan,  a  TAKARNET  rendszerből  bekért
tulajdoni lap - szemle másolat (4. számú melléklet) szerint a 2056/1 helyrajzi számú
kivett  út,  természetben a  Víztorony köz és  a mellette  lévő árok magántulajdonban
(Fodor Lajos 1/2 és Vicsotka Mihály 1/2 tulajdoni arányban) van. A tulajdonosoktól
hozzájáruló nyilatkozatot kell kérni, hogy a víz árokba bevezetése megvalósulhasson.
A vízelvezetés vízjogi engedély nélkül, önkormányzati hatáskörű közútkezelői előírás
keretében épülne  meg.  A határozati  javaslat  szerint  a  jogi  probléma tisztázásáig  a
Szarkaláb utcai lakossági kezdeményezés elbírálását elhalasztja.

Az egyes érdekeltségi egységek megállapítása az Ör.  3. § 3. pontjának figyelembe
vételével történt.
a, Minden ingatlan, ami a helyszíni felmérés alapján a Szarkaláb utcára kapukijáróval
és/vagy annak kialakítása lehetőségével rendelkezik érdekeltnek lett minősítve.
b,  2055/2  helyrajzi  számú  ingatlan,  mivel  kapuja  a  Víztorony  utcára  nyílik,  a
Szarkaláb utca felé  pedig fasorral  védett,  tömör fal  kerítéssel rendelkezik nem lett
érdekeltnek minősítve.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.

Mellékletek:
1. sz. melléklet – Előzetes költségbecslés táblázat
2. sz. melléklet – Árazatlan költségbecslés, helyszínrajz, mintakeresztszelvény - utcánként
3. sz. melléklet – Érdekeltségi egységek térképi ábrázolása - utcánként
4. sz. melléklet – Pomáz 2056/1 hrsz. tulajdoni lap – szemle másolat

Pomáz, 2021. február 25.

 Leidinger István
    polgármester



Közterület neve
Műszaki tartalom Hatósági engedély

ÚT  terv
(Nettó)

Vízépítési terv 
(Nettó)

Útépítés kivitelezés 
(Nettó)

Vízépítés kivitelezés 
(Nettó) Költségek összesen (Nettó)

1. Majdán utca
Szegfű és Tél utca között

437 fm hossz
Gyüjtő útként 6,0 m szélességben csak egy szakaszát jelöli az SZT. Ezt később 
hozzá lehet fejleszteni. Egyelőre 4,5 m szélesség ajánlott. 
Pályeszerkezete "A" terhelési osztályra tervezett. 
Széles közterületen a zöld területen, árkokban elpárologtatható a burkolatról 
érkező csapadékvíz. D-i oldalról övárokkal lehet védekezni a felszíni vizek ellen.
Csapadékvíz evezetésére a Vízrendezési Koncepcióterv D300 zárt 
csapadékcsatornát ajánl, de a beépítés ezen szakaszában még nem ajánlott a 
kiépítése. A gerinc megépítése burkolat bontás nélkül fejleszthető.

Útépítési engedély szükséges
Vízjogi engedély nem szükéges
Eljárási díj van.
Engedélyezés és forgalomba 
helyezés.

Szükséges:
Engedélyezési terv és
Kiviteli terv is.

Nem kell.

216 000 2 250 000 0 71 200 000 0 73 666 000
2. Panoráma utca

Szegfű utca és a 1596/43 hrsz. 
Ingatlan között

287 fm hossz, 4,0 m szélesség kiszolgáló út.
Pályeszerkezete "A" terhelési osztályra tervezett.
Víztelenítése az utca teljes hosszában D300 zártcsatorna rendszerben, 
víznyelőkkel, bekötés a Szegfű utcába. Ezt irányozza elő a Vízrendezési 
Koncepcióterv is. E szerint ajánlott a végleges állapot építése.
Nem elég széles a közterület, illetve a terület adottsága miatt is nem építhető 
árok.
Ennél az útnál közvilágítás fejlesztés is szükséges, ennek állapotáról nincs 
információ, de becsült értéke. 4 000 000,. FT (nettó)

Útépítési engedély kell
Vízjogi engedély kell
Eljárási díj van.

Szükséges:
Engedélyezési terv és
Kiviteli terv is.

Szükséges:
Engedélyezési terv és
Kiviteli terv is.

496 000 1 650 000 800 000 30 600 000 9 700 000 43 246 000
3. Szarkaláb utca

Viztorony utca és Víztorony 
köz között

76 fm hossz, 3,0 m szélesség, kiszolgáló út.
Pályeszerkezete "kisforgalmú utak" kategóriára tervezett.
A burkolati vizeket a keresztező árok fogadni tudja, kivezet a Rákóczi utra. A 
Vízrendezési Koncepcióterv ide is zárt csapadékcsatornát ajánl,  ennek hasonló  
kiépítését terveztük. A Vízrendezési Tervben szereplő elvezetési mód a 
későbbiekben a Víztorony közben épített csatorna alkalmával valósulhat meg, 
de nem végleges állapotában sem  alánljuk.

Út engedély szükséges
Vízjogi engedély megkérését 
nem ajánljuk. Az útépítési 
engtervben nem 
szerepeltetnénk, de a kivitelezés 
során közútkezelői előírásként 
megépítését terveztük.

Szükséges:
Engedélyezési terv és
Kiviteli terv is.

Szükséges:
Kiviteli terv

56 000 650 000 200 000 7 300 000 1 200 000 9 406 000
4. Berkenye utca

Teljes hosszban

151 fm hossz, 3,5 m szélesség,  kiszolgáló út
Pályeszerkezete "kisforgalmú utak" kategóriára tervezett.
Vízelvezetése nem megoldható meg, előzetes vízbefogydó biztosítása nélkül.
A létesítéshez telekrendezésre is szükség van, a jelenleg kialakított 
telekhatárok nem egyeznek a jogi határokkal.
Fenti okok miatt az építése törvényes úton, jelenleg nem lehetséges.

Út engedély kell
Vízjogi engedély kell
Telekalakítás

Szükséges:
Engedélyezési terv és
Kiviteli terv is.

Szükséges:
Engedélyezési terv és
Kiviteli terv is.
960 000
A háttér fejlesztés
3 500 000

6 7000 000                        
Befogadó építésének ára:  

91 000 000

179 200 1 450 000 4 460 000 14 200 000 6 700 000 26 989 200
5. Eper köz

Jelzett szakasz

59 fm hossz   3,5 m szélesség
Nem megoldható a vízelvezetése előzetes víz befogadó biztosítása nélkül.
A befogadó lehet a Hunyadi utcai csatorna, de annak és a Beniczky utcai 
átvezetés állapota feltárandó.

A szakasz építhető lenne vízjogi 
nélkül (vízelvezetés nélkül) 
közútkezelőivel.

Engedélyezési terv 
nélkül.
Kiviteli terv 450 000,-

    

    

Befogadó építésének ára:  
35 000 000

0 450 000 0 4 400 000 0 4 850 000

891 200 6 450 000 5 460 000 123 300 000 17 600 000 153 701 200

18.§6) Bármilyen új építés, burkolt felület növelés csak akkor valósíthatók meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal tovább vezethető a befogadóig.



Közterület neve
Műszaki tartalom Hatósági engedély

ÚT  terv
(Nettó)

Vízépítési terv 
(Nettó)

Útépítés kivitelezés 
(Nettó)

Vízépítés kivitelezés 
(Nettó) Költségek összesen (Nettó)

1. Majdán utca
Szegfű és Tél utca között

437 fm hossz
Gyüjtő útként 6,0 m szélességben csak egy szakaszát jelöli az SZT. Ezt később 
hozzá lehet fejleszteni. Egyelőre 4,5 m szélesség ajánlott. 
Pályeszerkezete "A" terhelési osztályra tervezett. 
Széles közterületen a zöld területen, árkokban elpárologtatható a burkolatról 
érkező csapadékvíz. D-i oldalról övárokkal lehet védekezni a felszíni vizek ellen.
Csapadékvíz evezetésére a Vízrendezési Koncepcióterv D300 zárt 
csapadékcsatornát ajánl, de a beépítés ezen szakaszában még nem ajánlott a 
kiépítése. A gerinc megépítése burkolat bontás nélkül fejleszthető.

Útépítési engedély szükséges
Vízjogi engedély nem szükéges
Eljárási díj van.
Engedélyezés és forgalomba 
helyezés.

Szükséges:
Engedélyezési terv és
Kiviteli terv is.

Nem kell.

216 000 2 250 000 0 71 200 000 0 73 666 000
2. Panoráma utca

Szegfű utca és a 1596/43 hrsz. 
Ingatlan között

287 fm hossz, 4,0 m szélesség kiszolgáló út.
Pályeszerkezete "A" terhelési osztályra tervezett.
Víztelenítése az utca teljes hosszában D300 zártcsatorna rendszerben, 
víznyelőkkel, bekötés a Szegfű utcába. Ezt irányozza elő a Vízrendezési 
Koncepcióterv is. E szerint ajánlott a végleges állapot építése.
Nem elég széles a közterület, illetve a terület adottsága miatt is nem építhető 
árok.
Ennél az útnál közvilágítás fejlesztés is szükséges, ennek állapotáról nincs 
információ, de becsült értéke. 4 000 000,. FT (nettó)

Útépítési engedély kell
Vízjogi engedély kell
Eljárási díj van.

Szükséges:
Engedélyezési terv és
Kiviteli terv is.

Szükséges:
Engedélyezési terv és
Kiviteli terv is.

496 000 1 650 000 800 000 30 600 000 9 700 000 43 246 000
3. Szarkaláb utca

Viztorony utca és Víztorony 
köz között

76 fm hossz, 3,0 m szélesség, kiszolgáló út.
Pályeszerkezete "kisforgalmú utak" kategóriára tervezett.
A burkolati vizeket a keresztező árok fogadni tudja, kivezet a Rákóczi utra. A 
Vízrendezési Koncepcióterv ide is zárt csapadékcsatornát ajánl,  ennek hasonló  
kiépítését terveztük. A Vízrendezési Tervben szereplő elvezetési mód a 
későbbiekben a Víztorony közben épített csatorna alkalmával valósulhat meg, 
de nem végleges állapotában sem  alánljuk.

Út engedély szükséges
Vízjogi engedély megkérését 
nem ajánljuk. Az útépítési 
engtervben nem 
szerepeltetnénk, de a kivitelezés 
során közútkezelői előírásként 
megépítését terveztük.

Szükséges:
Engedélyezési terv és
Kiviteli terv is.

Szükséges:
Kiviteli terv

56 000 650 000 200 000 7 300 000 1 200 000 9 406 000
4. Berkenye utca

Teljes hosszban

151 fm hossz, 3,5 m szélesség,  kiszolgáló út
Pályeszerkezete "kisforgalmú utak" kategóriára tervezett.
Vízelvezetése nem megoldható meg, előzetes vízbefogydó biztosítása nélkül.
A létesítéshez telekrendezésre is szükség van, a jelenleg kialakított 
telekhatárok nem egyeznek a jogi határokkal.
Fenti okok miatt az építése törvényes úton, jelenleg nem lehetséges.

Út engedély kell
Vízjogi engedély kell
Telekalakítás

Szükséges:
Engedélyezési terv és
Kiviteli terv is.

Szükséges:
Engedélyezési terv és
Kiviteli terv is.
960 000
A háttér fejlesztés
3 500 000

6 7000 000                        
Befogadó építésének ára:  

91 000 000

179 200 1 450 000 4 460 000 14 200 000 6 700 000 26 989 200
5. Eper köz

Jelzett szakasz

59 fm hossz   3,5 m szélesség
Nem megoldható a vízelvezetése előzetes víz befogadó biztosítása nélkül.
A befogadó lehet a Hunyadi utcai csatorna, de annak és a Beniczky utcai 
átvezetés állapota feltárandó.

A szakasz építhető lenne vízjogi 
nélkül (vízelvezetés nélkül) 
közútkezelőivel.

Engedélyezési terv 
nélkül.
Kiviteli terv 450 000,-

    

    

Befogadó építésének ára:  
35 000 000

0 450 000 0 4 400 000 0 4 850 000

891 200 6 450 000 5 460 000 123 300 000 17 600 000 153 701 200

18.§6) Bármilyen új építés, burkolt felület növelés csak akkor valósíthatók meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal tovább vezethető a befogadóig.



 
 

     
 
 
 

                              
                                      MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT 
                                               2013 Pomáz, Katona József utca 18 

Megbízó: Tervszám: Rajzszám: 

Pomáz Város Önkormányzata 
2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

T-04/2021     1. 

Tárgy: Dátum: 
Pomáz, Berkenye utca  
útépítési tender terve 

2021. február. 

Tervméret:     A4 
Részművelet: Méretarány:- 

ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ M~1:10000 

Tervező:  
 

 

Telefon: +3630/9508-660 

 

 E-mail:  kisst@rentaplusz.hu 

 

Megjegyzés: - 

                   
 
 

              Kiss Tibor MK 13-9679   

 

 
  TERVEZÉSI TERÜLET 
 
 



                        Tervezői költségbecslés

Pomáz, Berkenye utca 

Tender terv 2021

Sorsz.

Megnevezés Menny. Dim. Anyag. Díj.

Anyag 

összesen.

Díj 

összesen.

TÉTEL 

összesen.

1,00 Építéselőkészítő, bontási munkák

1,01

Építés alatti forgalomkorlátozás, munkaterület 

biztonsági lehatárolása, és annak ideiglenes 

melléklétesítményei 1 klt. 0 0 0 0 0

1,02

Szórt útpálya bontása, meglévő 

pályaszerkezetek, folyópályán és 

csatlakozásokban, gépkocsira rakva, 50 cm 

mélységben, cca. 20% útpálya korszerűsítéshez 

depózva.
248 m3 0 0 0 0 0

0

2,00 Irtás, föld és sziklamunka

2,01
Bozót és cserje írtása, a letermelt zöld hulladék 

elszállításával 10 m2 0 0 0 0 0

2,02
Talajjavító, fagyvédő réteg készítése szemcsés 

anyagból, 20 cm vastagságban. 110 m3 0 0 0 0 0

2,03

Gépkocsira rakott föld,bontott anyag  mozgatása, 

elszállítása 40  km-re, lerakóhelyi díjjal.

248 m3 0 0 0 0 0

0

3,00 Útburkolat alap és alépítményi munkák:

3,01
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése      

20 cm vastagságban
105 m3 0 0 0 0 0

3,02
Tükör készítése nagy felületen, előkészítés 

aszfalt burkolat alá.
534 m2 0 0 0 0 0

3,03

Stabilizált padka készítése 15 cm vastagságban  

zúzottkő, illetve helyi anyag 

felhasználásávalfelhasználásával. 86 m3 0 0 0 0 0

0

4,00 Kő és beton burkolat, szegélyek készítése

4,01

"K" szegély készítése, szegélyárokkal, beton 

gerendával(C20), és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 15x25x230) cm 

beton szegélyelemekből. Kapubehajtókban 1,0 m 

lefuttatással. 157 fm 0 0 0 0 0

4,02

Süllyesztett szegély készítése, beton 

gerendával(C20), és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 15x20x40 cm 

beton szegélyelemekből.
152 fm 0 0 0 0 0

0

5,00 Pályaszerkezet építése



5,03

Aszfalt burkolat készítése AC 11F kopó rétegből 5 

cm vastagságban. A felület előzetes 

letakarításával, bitumen emulzió permetezéssel.

27 m3 0 0 0 0 0

0

6,00 Vízépítési, csatornaépítési munkák:

6,01

D300 KGPVC csapadék csatorna gerincvezeték 

készítése földmunkával, sovány betonba rakva 

kompletten. 135 m 0 0 0 0 0

6,02
DN 80 vb tisztító akna építése, víznyelőrácsos 

D400 öv fedlap elhelyezéssel. 10 db 0 0 0 0 0

0

7,00 Útpályatartozékok, befejező munkák:

7,01
Közlekedési jelzőtábla oszlop elhelyezése (acél), 

beton tuskóban.
1 db 0 0 0 0 0

7,02
Közlekedési jelztábla elhelyezése tartóoszlopra. 

1 db 0 0 0 0 0

0

8,00 Egyéb munkák:

8,01
Geodéziai felmérés készítése

1 klt. 0 0 0 0 0

8,02
Aknák szintbe emelése, átépítése, közmű 

kiváltások előirányzat 8 db 0 0 0 0 0

8,03

Meglévő közművekkel szakhatóságokkal 

kapcsolatos feltárások, szakfelügyeletek, stb. 

Régészet

1 klt. 0 0 0 0 0

0

össz anyag össz díj

0 0

Nettó:

0

27% ÁFA 0

Össesen bruttó: 0







 

     
 
 
 

                              
                                      MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT 
                                               2013 Pomáz, Katona József utca 18. 

Megbízó: Tervszám: Rajzszám: 

Pomáz Város Önkormányzata 
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

T-05/2021     1. 

Tárgy: Dátum: 
Pomáz, Eper köz  

útépítési tender terve 
2021. február. 

Tervméret:     A4 
Részművelet: Méretarány:- 

ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ M~1:10000 

Tervező:  
 

 

Telefon: +3630/9508-660 

 

 E-mail:  kisst@rentaplusz.hu 

 

Megjegyzés: - 

                   
 
 

              Kiss Tibor MK 13-9679   

 

 
  TERVEZÉSI TERÜLET 
 
 



                        Tervezői költségvetési kiírás

Pomáz, Eper köz kijelölt szakasza

Tender terv 2021

Sorsz.

Megnevezés Menny. Dim. Anyag. Díj.

Anyag 

összesen.

Díj 

összesen.

TÉTEL 

összesen.

1,00 Építéselőkészítő, bontási munkák

1,01

Építés alatti forgalomkorlátozás, munkaterület 

biztonsági lehatárolása, és annak ideiglenes 

melléklétesítményei 1 klt. 0 0 0 0 0

1,02

Szórt útpálya bontása, meglévő 

pályaszerkezetek, folyópályán és 

csatlakozásokban, gépkocsira rakva, 50 cm 

mélységben, cca. 20% útpálya korszerűsítéshez 

depózva.
81 m3 0 0 0 0 0

0

2,00 Irtás, föld és sziklamunka

2,01

Gépkocsira rakott föld,bontott anyag  mozgatása, 

elszállítása 40  km-re, lerakóhelyi díjjal.

81 m3 0 0 0 0 0

0

3,00 Útburkolat alap és alépítményi munkák:

3,01

Tükör készítése nagy felületen, előkészítés aszfalt 

burkolat alá, 0-4 cm martaszfalt kiegyenlítéssel.

232 m2 0 0 0 0 0

3,02

Stabilizált padka készítése 15 cm vastagságban  

zúzottkő, esetleg helyi anyag  felhasználásával, 

füvesítve. 20 m3 0 0 0 0 0

0

4,00 Kő és beton burkolat, szegélyek készítése

4,01

"K" szegély készítése, szegélyárokkal, beton 

gerendával(C20), és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 15x25x230) cm 

beton szegélyelemekből. Kapubehajtókban 1,0 m 

lefuttatással. 10 fm 0 0 0 0 0

4,02

Süllyesztett szegély készítése, beton 

gerendával(C20), és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 15x20x40 cm 

beton szegélyelemekből.
116 fm 0 0 0 0 0

0

5,00 Pályaszerkezet építése

5,01

Aszfalt burkolat készítése AC 11F kopó rétegből 5 

cm vastagságban. A felület előzetes 

letakarításával, bitumen emulzió permetezéssel.

11 m3 0 0 0 0 0

0



6,00 Vízépítési, csatornaépítési munkák:

6,01

D300 KGPVC csapadék csatorna gerincvezeték 

készítése földmunkával, sovány betonba rakva 

kompletten. Opció, ha van befogadó 52 m 0 0 0 0 0

6,02
DN 50 víznyelő akna építése, rácsos öv fedlap 

elhelyezéssel. Opció, ha van befogadó 3 db 0 0 0 0 0

0

7,00 Útpályatartozékok, befejező munkák:

7,01
Közlekedési jelzőtábla oszlop elhelyezése (acél), 

beton tuskóban.
1 db 0 0 0 0 0

7,02
Közlekedési jelztábla elhelyezése tartóoszlopra. 

1 db 0 0 0 0 0

0

8,00 Egyéb munkák:

8,01
Geodéziai felmérés készítése

1 klt. 0 0 0 0 0

8,02
Aknák szintbe emelése, átépítése, közmű 

kiváltások előirányzat 4 db 0 0 0 0 0

8,03

Meglévő közművekkel szakhatóságokkal 

kapcsolatos feltárások, szakfelügyeletek, stb. 

Régészet

1 klt. 0 0 0 0 0

0

össz anyag össz díj

0 0

Nettó:

0

27% ÁFA 0

Össesen bruttó: 0







 

     
 
 
 

                              
                                      MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT 
                                               2013 Pomáz, Katona József utca 18. 

Megbízó: Tervszám: Rajzszám: 

Pomáz Város Önkormányzata 
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

T-01/2021     1. 

Tárgy: Dátum: 
Pomáz, Majdán utca kijelölt szakaszának   

útépítési tender terve 
2021. február. 

Tervméret:     A4 
Részművelet: Méretarány:- 

ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ M~1:10000 

Tervező:  
 

 

Telefon: +3630/9508-660 

 

 E-mail:  kisst@rentaplusz.hu 

 

Megjegyzés: - 

                   
 
 

              Kiss Tibor MK 13-9679   

 

 
  TERVEZÉSI TERÜLET 
 
 



                        Tervezői költségbecslés

Pomáz, Majdán utca kijelölt szakasza

Tender terv 2021

Sorsz.

Megnevezés Menny. Dim. Anyag. Díj.

Anyag 

összesen.

Díj 

összesen.

TÉTEL 

összesen.

1,00 Építéselőkészítő, bontási munkák

1,01

Építés alatti forgalomkorlátozás, munkaterület 

biztonsági lehatárolása, és annak ideiglenes 

melléklétesítményei 1 klt. 0 0 0 0 0

1,02

Szórt útpálya bontása, meglévő 

pályaszerkezetek, folyópályán és 

csatlakozásokban, gépkocsira rakva. 546 m3 0 0 0 0 0

0

2,00 Irtás, föld és sziklamunka

2,01
Bozót és cserje írtása, a letermelt zöld hulladék 

elszállításával 40 m2 0 0 0 0 0

2,02

Humusz leszedés árok, padka nyomvonalán a 

közművel nem érintett, út nyomvonalon. 

Depózás visszatöltéshez. 180 m3 0 0 0 0 0

2,03
Vízszintes, és rézsüs felületek rendezése kézi 

munkával sík felületen, talajosztály I-IV.
1800 m2 0 0 0 0 0

2,04
Föld és szennyezett talajkitermelés, bevágásból 

gépkocsira rakva. (árok földmunkájával együtt) 290 m3 0 0 0 0 0

 
Gépkocsira rakott föld,bontott anyag  

mozgatása, elszállítása 40  km-re, lerakóhelyi 

díjjal.
836 m3 0 0 0 0 0

0

3,00 Útburkolat alap és alépítményi munkák:

3,01
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 20 

cm vastagságban( FZKA 0/20)
546 m3 0 0 0 0 0

3,02
Tükör készítése nagy felületen, előkészítés 

aszfalt burkolat alá.
2730 m2 0 0 0 0 0

3,03
Stabilizált padka készítése 15 cm vastagságban 

helyi anyag felhasználásával.
193 m3 0 0 0 0 0

0

4,00 Kő és beton burkolat, szegélyek készítése

4,01

"K" szegély készítése, szegélyárokkal, beton 

gerendával(C20), és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 15x25x30) cm 

beton szegélyelemekből. Kapubehajtókban, 

kiviteli terv szeinti szakaszokon. 80 fm 0 0 0 0 0

4,02

Süllyesztett szegély készítése, beton 

gerendával(C20), és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 15x20x40 cm 

beton szegélyelemekből. 890 fm 0 0 0 0 0

0



5,00 Pályaszerkezet építése

5,01
Aszfalt burkolat készítése AC 22 alap rétegből 6 

cm vastagságban.
164 m3 0 0 0 0 0

5,02

Aszfalt burkolat készítése AC 11F kopó rétegből 

4 cm vastagságban. A felület előzetes 

letakarításával, bitumen emulzió permetezéssel. 110 m3 0 0 0 0 0

0

6,00 Vízépítési, csatornaépítési munkák:

6,01
Víztelenítő szabványos földárok készítése, kézi 

kisegítő munkával. 820 m 0 0 0 0 0

6,02
Árok surrantó készítése, átlag 1,5 m hosszban

12 db 0 0 0 0 0

0

7,00 Útpályatartozékok:

7,01
Közlekedési jelzőtábla oszlop elhelyezése (acél), 

beton tuskóban.
2 db 0 0 0 0 0

7,02
Közlekedési jelztábla elhelyezése tartóoszlopra. 

2 db 0 0 0 0 0

0

8,00 Egyéb, befejező munkák:

8,01
Geodéziai felmérés készítése

1 klt. 0 0 0 0 0

8,02
Aknák szintbe emelése, átépítése, közmű 

kiváltások előirányzat 18 db 0 0 0 0 0

8,03
Meglévő közművekkel kapcsolatos feltárások, 

szakfelügyeletek, stb.Régészet 1 klt. 0 0 0 0 0

0

össz anyag össz díj

0 0

Nettó:

0

27% ÁFA 0

Össesen bruttó: 0







 

     
 
 
 

                              
                                      MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT 
                                               2013 Pomáz, Katona József utca 18. 

Megbízó: Tervszám: Rajzszám: 

Pomáz Város Önkormányzata 
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

T-02/2021     1. 

Tárgy: Dátum: 
Pomáz, Panoráma utca kijelölt szakaszának   

útépítési tender terve 
2021. február. 

Tervméret:     A4 
Részművelet: Méretarány:- 

ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ M~1:10000 

Tervező:  
 

 

Telefon: +3630/9508-660 

 

 E-mail:  kisst@rentaplusz.hu 

 

Megjegyzés: - 

                   
 
 

              Kiss Tibor MK 13-9679   

 

 
  TERVEZÉSI TERÜLET 
 
 



                        Tervezői költségbecslés

Pomáz, Panoráma utca kijelölt szakasza

Tender terv 2021

Sorsz.

Megnevezés Menny. Dim. Anyag. Díj.

Anyag 

összesen.

Díj 

összesen.

TÉTEL 

összesen.

1,00 Építéselőkészítő, bontási munkák

1,01

Építés alatti forgalomkorlátozás, munkaterület 

biztonsági lehatárolása, és annak ideiglenes 

melléklétesítményei 1 klt. 0 0 0 0 0

1,02

Szórt útpálya bontása, meglévő 

pályaszerkezetek, folyópályán és 

csatlakozásokban, gépkocsira rakva, 50 cm 

mélységben, cca. 20% útpálya korszerűsítéshez 

depózva.
592 m3 0 0 0 0 0

0

2,00 Irtás, föld és sziklamunka

2,01
Bozót és cserje írtása, a letermelt zöld hulladék 

elszállításával 112 m2 0 0 0 0 0

2,02

Humusz leszedés, padka nyomvonalán a 

közművel nem érintett, út nyomvonalon. Depózás 

visszatöltéshez. 86 m3 0 0 0 0 0

2,03
Útpálya korszerűsítése, deponált anyag 

felhasznállásával, tükörképzéssel
208 m3 0 0 0 0 0

2,04
Humuszos termőföld terítése sík felületen, 

füvesítéssel (füves padka is) 210 m2 0 0 0 0 0

2,05
Föld és szennyezett talajkitermelés, bevágásból 

gépkocsira rakva. (elszállításal) 126 m3 0 0 0 0 0

2,07
Talajjavító, fagyvédő réteg készítése szemcsés 

anyagból, 20 cm vastagságban. 256 m3 0 0 0 0 0

2,08

Gépkocsira rakott föld,bontott anyag  mozgatása, 

elszállítása 40  km-re, lerakóhelyi díjjal.

718 m3 0 0 0 0 0

0

3,00 Útburkolat alap és alépítményi munkák:

3,02
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése      

20 cm vastagságban
230 m3 0 0 0 0 0

3,05
Tükör készítése nagy felületen, előkészítés aszfalt 

burkolat alá.
1149 m2 0 0 0 0 0

3,06
Stabilizált padka készítése 15 cm vastagságban 

Z0/22 zúzottkő  felhasználásával.
86 m3 0 0 0 0 0

0

4,00 Kő és beton burkolat, szegélyek készítése



4,01

"K" szegély készítése, szegélyárokkal, beton 

gerendával(C20), és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 15x25x230) cm 

beton szegélyelemekből. Kapubehajtókban 1,0 m 

lefuttatással. 287 fm 0 0 0 0 0

4,02

Süllyesztett szegély készítése, beton 

gerendával(C20), és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 15x20x40 cm 

beton szegélyelemekből.
287 fm 0 0 0 0 0

0

5,00 Pályaszerkezet építése

5,01
Aszfalt burkolat készítése AC 22 alap rétegből 6 

cm vastagságban.
69 m3 0 0 0 0 0

5,03

Aszfalt burkolat készítése AC 11F kopó rétegből 4 

cm vastagságban. A felület előzetes 

letakarításával, bitumen emulzió permetezéssel.

46 m3 0 0 0 0 0

0

6,00 Vízépítési, csatornaépítési munkák:

6,02
D300 KGPVC csapadék csatorna gerincvezeték 

készítése földmunkával, sovány betonba rakva 

kompletten.
273 m 0 0 0 0 0

6,03
DN 80 vb tisztító akna építése, víznyelőrácsos 

D400 öv fedlap elhelyezéssel. 11 db 0 0 0 0 0

0

7,00 Útpályatartozékok, befejező munkák:

7,01
Közlekedési jelzőtábla oszlop elhelyezése (acél), 

beton tuskóban.
1 db 0 0 0 0 0

7,02
Közlekedési jelztábla elhelyezése tartóoszlopra. 

1 db 0 0 0 0 0

0

8,00 Egyéb munkák:

8,01
Geodéziai felmérés készítése

1 klt. 0 0 0 0 0

8,02
Aknák szintbe emelése, átépítése, közmű 

kiváltások előirányzat 8 db 0 0 0 0 0

8,03

Meglévő közművekkel szakhatóságokkal 

kapcsolatos feltárások, szakfelügyeletek, stb. 

Régészet

1 klt. 0 0 0 0 0

0

össz anyag össz díj

0 0

Nettó:

0

27% ÁFA 0

Össesen bruttó: 0
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                        Tervezői költségbecslés

Pomáz, Szarkaláb utca kijelölt szakasza

Tender terv 2021

Sorsz.

Megnevezés Menny. Dim. Anyag. Díj.

Anyag 

összesen.

Díj 

összesen.

TÉTEL 

összesen.

1,00 Építéselőkészítő, bontási munkák

1,01

Építés alatti forgalomkorlátozás, munkaterület 

biztonsági lehatárolása, és annak ideiglenes 

melléklétesítményei 1 klt. 0 0 0 0 0

1,02

Szórt útpálya bontása, meglévő 

pályaszerkezetek, folyópályán és 

csatlakozásokban, gépkocsira rakva, 50 cm 

mélységben, cca. 20% útpálya korszerűsítéshez 

depózva.
150 m3 0 0 0 0 0

0

2,00 Irtás, föld és sziklamunka

2,01
Bozót és cserje írtása, a letermelt zöld hulladék 

elszállításával 5 m2 0 0 0 0 0

2,02
Talajjavító, fagyvédő réteg készítése szemcsés 

anyagból, 20 cm vastagságban. 58 m3 0 0 0 0 0

2,03

Gépkocsira rakott föld,bontott anyag  

mozgatása, elszállítása 40  km-re, lerakóhelyi 

díjjal. 150 m3 0 0 0 0 0

0

3,00 Útburkolat alap és alépítményi munkák:

3,01
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése      

20 cm vastagságban
52 m3 0 0 0 0 0

3,02
Tükör készítése nagy felületen, előkészítés 

aszfalt burkolat alá.
260 m2 0 0 0 0 0

3,03

Stabilizált padka készítése 15 cm vastagságban  

zúzottkő, esetleg helyi anyag  felhasználásával.

86 m3 0 0 0 0 0

0

4,00 Kő és beton burkolat, szegélyek készítése

4,01

"K" szegély készítése, szegélyárokkal, beton 

gerendával(C20), és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 15x25x230) cm 

beton szegélyelemekből. Kapubehajtókban 1,0 

m lefuttatással. 80 fm 0 0 0 0 0

4,02

Süllyesztett szegély készítése, beton 

gerendával(C20), és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 15x20x40 cm 

beton szegélyelemekből.
76 fm 0 0 0 0 0

0

5,00 Pályaszerkezet építése



5,01

Aszfalt burkolat készítése AC 11F kopó rétegből 

5 cm vastagságban. A felület előzetes 

letakarításával, bitumen emulzió permetezéssel.

13 m3 0 0 0 0 0

0

6,00 Vízépítési, csatornaépítési munkák:

6,01

D300 KGPVC csapadék csatorna gerincvezeték 

készítése földmunkával, sovány betonba rakva 

kompletten. 36 m 0 0 0 0 0

6,02
DN 50 víznyelő akna építése, rácsos öv fedlap 

elhelyezéssel. 2 db 0 0 0 0 0

0

7,00 Útpályatartozékok, befejező munkák:

7,01
Közlekedési jelzőtábla oszlop elhelyezése (acél), 

beton tuskóban.
1 db 0 0 0 0 0

7,02
Közlekedési jelztábla elhelyezése tartóoszlopra. 

1 db 0 0 0 0 0

0

8,00 Egyéb munkák:

8,01
Geodéziai felmérés készítése

1 klt. 0 0 0 0 0

8,02
Aknák szintbe emelése, átépítése, közmű 

kiváltások előirányzat 2 db 0 0 0 0 0

8,03

Meglévő közművekkel szakhatóságokkal 

kapcsolatos feltárások, szakfelügyeletek, stb. 

Régészet

1 klt. 0 0 0 0 0

0

össz anyag össz díj

0 0

Nettó:

0

27% ÁFA 0

Össesen bruttó: 0
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Pomáz Város Önkormányzat
Polgármesterének

…/2021 (……...) számú Önkormányzati határozata

Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú
önkormányzati rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat alapján

befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – BERKENYE UTCA

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdése  alapján  Pomáz  Város  Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 31. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1  Pomáz  Város  Önkormányzata  megállapítja,  hogy  a  Pomáz,  Berkenye  utcában
önkormányzati  közreműködéssel  létrejövő  útépítési  együttműködés  keretében
megvalósuló új út építésének jogi (földhivatali nyilvántartás szerinti telekhatárok és
valós telekhatárok eltérése) és műszaki (vízelvezetési  befogadó hiánya) akadálya is
van.

2.  A jogi  és  műszaki  akadályok  miatt  Pomáz  Város  Önkormányzata  a  lakossági
kezdeményezést nem támogatja.

3.  Pomáz  Város  Önkormányzata  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  döntésről
tájékoztassa a lakossági kezdeményezést előterjesztők képviselőjét.

Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. március 1.
Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Látta:

………………..
jegyző



Pomáz Város Önkormányzat
Polgármesterének

…/2021 (……...) számú Önkormányzati határozata

Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú
önkormányzati rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat alapján

befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – EPER KÖZ

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdése  alapján  Pomáz  Város  Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 31. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1  Pomáz  Város  Önkormányzata  megállapítja,  hogy  a  Pomáz,  Eper  köz  érintett
szakaszán  önkormányzati  közreműködéssel  létrejövő  útépítési  együttműködés
keretében  megvalósuló  új  út  építésének  műszaki  (vízelvezetési  befogadó  hiánya)
akadálya van.

2. A műszaki akadály miatt Pomáz Város Önkormányzata a lakossági kezdeményezést
nem támogatja.

3.  Pomáz  Város  Önkormányzata  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  döntésről
tájékoztassa a lakossági kezdeményezést előterjesztők képviselőjét.

Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. március 1.
Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Látta:

………………..
jegyző



Pomáz Város Önkormányzat
Polgármesterének

…/2021 (……...) számú Önkormányzati határozata

Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú
önkormányzati rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat alapján

befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – MAJDÁN UTCA

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdése  alapján  Pomáz  Város  Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 31. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1  Pomáz  Város  Önkormányzata  megállapítja,  hogy a  Pomáz,  Majdán utca  érintett
szakaszán  önkormányzati  közreműködéssel  létrejövő  útépítési  együttműködés
keretében megvalósuló új út építésének jogi és műszaki akadálya nincs.

2.  Érintett  helyrajzi  számok  (kiemelve  a  több  érdekeltségi  egységként  figyelembe
vettek): 1684/6, 1684/3, 1684/2, 1681/6, 1680/10, 1680/9, 1679/6, 1679/5,  1677/7 (2
egység), 1635/12  (2 egység), 1635/11, 1635/10, 1634/6, 1624/10, 1624/11, 1624/12,
012/24 (7 egység – Magyar Vár), 012/23, 012/13, 012/12.

3. A becsült beruházási költség: nettó 73.666.000 Ft.

4. Az érintett érdekeltségi egységek száma: 28 db

5. Pomáz Város Önkormányzata a 3. és 4. pont alapján, az egy érdekeltségi egységre
eső  maximális  hozzájárulást nettó  2.630.930  Ft-ban,  azaz  nettó  kettőmillió-
hatszázharmincezer-kilencszázharminc  forintban  állapítja  meg,  amiből  az
Önkormányzat előzetesen 25%-ot átvállal.

6.  Pomáz  Város  Önkormányzata  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  döntésről
tájékoztassa  a  lakossági  kezdeményezést  előterjesztők  képviselőjét,  hogy  az
megkezdhesse az érdekeltségi hozzájárulás egy érdekeltségi egységre eső költsége 60
napon belüli befizetésének vállalását rögzítő lakossági nyilatkozatok összegyűjtését.

7.  Az  Önkormányzatnak  felróható  késedelem miatt  a  nyilatkozatok  beérkezésének
határideje 2021. május 15-re módosul.

8. A beérkező nyilatkozatok függvényében Pomáz Város Önkormányzata 2021. június
30-ig  dönt  a  lakossági  kezdeményezés  végleges  befogadásáról  és  a  támogatás
tényleges mértékéről.



Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. március 1.
Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Látta:

………………..
jegyző



Pomáz Város Önkormányzat
Polgármesterének

…/2021 (……...) számú Önkormányzati határozata

Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú
önkormányzati rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat alapján

befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – PANORÁMA UTCA

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdése  alapján  Pomáz  Város  Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 31. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1 Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a Pomáz, Panoráma utca érintett
szakaszán  önkormányzati  közreműködéssel  létrejövő  útépítési  együttműködés
keretében megvalósuló új út építésének jogi és műszaki akadálya nincs.

2.  Érintett  helyrajzi  számok  (kiemelve  a  több  érdekeltségi  egységként  figyelembe
vettek): 1612/18 (2 egység), 1612/13, 1609/33, 1609/31, 1609/30 (2 egység), 1608/11,
1596/44, 1596/33, 1596/32, 1596/28, 1596/31, 1596/38, 1596/37, 1596/36, 1596/35,
1608/9, 1609/35, 1609/36, 1609/37, 1612/11, 1612/19.

3. A becsült beruházási költség: nettó 46.246.000 Ft.

4. Az érintett érdekeltségi egységek száma: 23 db

5. Pomáz Város Önkormányzata a 3. és 4. pont alapján, az egy érdekeltségi egységre
eső  maximális  hozzájárulást nettó  1.880.260  Ft-ban,  azaz  nettó  egymillió-
nyolcszáznyolcvanezer-kettőszázhatvan  forintban  állapítja  meg,  amiből  az
Önkormányzat előzetesen 25%-ot átvállal.

6.  Pomáz  Város  Önkormányzata  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  döntésről
tájékoztassa  a  lakossági  kezdeményezést  előterjesztők  képviselőjét,  hogy  az
megkezdhesse az érdekeltségi hozzájárulás egy érdekeltségi egységre eső költsége 60
napon belüli befizetésének vállalását rögzítő lakossági nyilatkozatok összegyűjtését.

7.  Az  Önkormányzatnak  felróható  késedelem miatt  a  nyilatkozatok  beérkezésének
határideje 2021. május 15-re módosul.

8. A beérkező nyilatkozatok függvényében Pomáz Város Önkormányzata 2021. június
30-ig  dönt  a  lakossági  kezdeményezés  végleges  befogadásáról  és  a  támogatás
tényleges mértékéről.



Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. március 1.
Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Látta:

………………..
jegyző



Pomáz Város Önkormányzat
Polgármesterének

…/2021 (……...) számú Önkormányzati határozata

Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú
önkormányzati rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat alapján

befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – SZARKALÁB UTCA

Pomáz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdése  alapján  Pomáz  Város  Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 31. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1 Pomáz Város Önkormányzata megállapítja, hogy a Pomáz, Szarkaláb utca érintett
szakaszán  önkormányzati  közreműködéssel  létrejövő  útépítési  együttműködés
keretében megvalósuló új út építésének elhárítható jogi akadálya (vízelvezetés csak
magánterületet keresztezve megoldható) van, az érintett tulajdonosokkal egyeztetésre
van szükség.

2. Pomáz Város Önkormányzata a jogi akadály elhárulását követően fog dönteni a
kezdeményezés elbírálásáról.

3.  Pomáz  Város  Önkormányzata  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  döntésről
tájékoztassa a lakossági kezdeményezést előterjesztők képviselőjét.

Felelős: Leidinger István polgármester 
Határidő: 2021. március 1.
Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Látta:

………………..
jegyző


