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ELŐTERJESZTÉS  

 
a Képviselő-testület 2022. április 13-i rendkívüli ülésére  

 
Tárgy: Döntés a „Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építés és kerékpársáv 
kialakítása” megnevezésű pályázat benyújtásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

2021. december 2. napján a Kormány TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú, „Belterületi utak 
fejlesztése” címmel pályázati felhívást tett közzé önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
építése, korszerűsítése, felújítása támogatására.  
 
A pályázati kiírás szerint a pályázat keretén belül lehetőség van többek között belterületi 
gyűjtőút felújítására, valamint az út mellett parkolóhelyek kiépítésére is. A pályázat elbírálása 
során plusz pontot jelent, ha a beruházás fenntartható közlekedésfejlesztést is tartalmaz.  
 
A Településszerkezeti Terv szerint az Eperjesi út gyűjtőút, a kapcsolódó keresztutcákon túl a 
közelmúltban kialakuló Fenyvesliget újépítésű lakóterület forgalmának egy részét 
összegyűjtve vezeti a 3-as számú főútra.  
A Fenyvesliget kiépülése, a volt FORFA iskola helyén megépült 59 lakásos társasház, a 
Tipegő Bölcsőde megnyitása és annak bővítése, valamint a bevásárlóközpont építése olyan 
mértékű gépjármű forgalom növekedést okozott az érintett úton, ami a meglévő 
aszfaltburkolat gyors elhasználódásához vezetett. További forgalom növekedésre is számítani 
lehet ugyanis a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése mellett a tervezetten 2024. évben épülő 
16 tantermes általános iskola és „B” típusú tornacsarnok hátsó bejárata is az Eperjesi útról 
lesz megközelíthető. 
A pályázati kiírás lehetőséget biztosít új parkolóhelyek kialakítására, amely az Eperjesi úti 
lakótelepen fennálló parkolóhely hiányosságokat csökkentheti. Továbbá lehetőség nyílik a 
Gesztenyés Óvoda előtt is parkolók kialakítására.  
Az elvárt fenntartható közlekedésfejlesztésnek megfelelve, a meglévő kerékpárút-hálózathoz 
csatlakozva az Eperjesi út 812 m-es szakaszán kerékpársáv kialakításával bővíthető a 
kerékpáros infrastruktúra.  
 
A projekt előkészítettsége:  
 
1) A kerékpársáv kialakítása, valamint az útfelújítás nem engedélyköteles. Az Eperjesi úti 
társasházak előtti parkolóhelyek kialakítására a Pest Megyei Kormányhivatal 
Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztálya PE/UT/00240-5/2021. számon kiadta az 

 



építési engedélyt. A Gesztenyés óvoda előtt 5 parkolóhely kialakításának engedélyezési 
eljárása folyamatban van.  
 
3) A Polgármesteri Hivatal összeállította a támogatási kérelmet és a kapcsolódó 
dokumentációt. A projekt összköltségének meghatározásához indikatív ajánlatok kerültek 
bekérésre.  
A beérkezett ajánlatok alapján a projekt teljes összköltsége 250 000 000 Ft, mely teljes 
egészében elszámolható a pályázatban nyújtható támogatás terhére. 
A pályázat összeállításánál a beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 
költségvetéssel került megtervezésre. 
 
Sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés hatályba lépése 2022. szeptemberre várható.  
A pályázat során két mérföldkő tervezése szükséges.  
 
- Az I. mérföldkő elérése a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónap, 

amely időpontig a projekt szakmai-műszaki előkészítését kell megvalósítani.  
(Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, építési/létesítési 
engedélyek, a Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális 
feltételeknek való megfelelés bemutatása, közúti biztonsági audit jelentés, éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálat dokumentációja, a projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, 
Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolás a 
tervezési adatszolgáltatás elvégzéséről.) 
 
- A II. mérföldkő a projekt fizikai befejezése, amelyre a Támogatási Szerződés hatályba 

lépésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre. 
(Fizikai befejezést igazoló dokumentumok, Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) 
feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolás a megvalósult létesítményhez kapcsolódó 
adatszolgáltatásról) 
Az Önkormányzat köteles a megvalósult infrastruktúra valamennyi elemét a projekt 
befejezéstől számított 5 évig fenntartani, annak karbantartási, pótlási, javítási 
költségeire fedezetet biztosítani.  
 
A támogatási kérelem benyújtására 2022. április 19. napig van lehetőség. 
 
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra 
az alábbiak szerint: 
 
- A projekt címe: Kistarcsa, Eperjesi úton útfelújítás, parkoló építés és kerékpársáv 

kialakítása 
- A beruházással érintett ingatlanok címe: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út  
- A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma: 1848/5 
- A pályázati felhívás száma: TOP_PLUSZ--1.2.3-21 
- A projekt összes költsége: 250 000 000 Ft 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 250 000 000 Ft 
- A pályázat benyújtásakor a TOP_PLUSZ forrásból származó támogatás igényelt 

összege: 250 000 000 Ft 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata a projekt eredményeként megvalósuló infrastruktúra valamennyi 
elemét a projekt befejezésétől számított 5 évig fenntartja, költségvetésében biztosítja a 
karbantartási, pótlási, javítási költségekhez szükséges fedezetet. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a fejlesztéssel 
érintett ingatlan per- és tehermentes, valamint a tulajdoni viszonyai rendezettek. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap és mellékletei, 
valamint a pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására, a pályázat 
benyújtására, valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtásának tekintetében 2022. április 19. 
Felelős: Juhász István polgármester 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2022. április 11.                                
                
                                                                  Juhász István 
                                                                             polgármester 


