
Pilisborosjenő Község Onkormányzata

szám: ...., 2022.

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ.TESTÜLET

2022. március 18 730- kor kezdődő ülésére

Tárgy: Javaslat a Budai út tulajdonba és kezelésbe vételére (elvi döntés)

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: dr: Horti István jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági bizottság, Fenntartható fejlődés és Településfejlesztési
Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D Megfelelő rész X-szel kitöltendö.



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága már több ízben megkereste
Onkormányzatunkat azzal az igénnyel, hogy vegyük át tőlük kezelésbe vagy tulajdonba a
Budai utat. Az ugyan nem derült ki a felajánlásból, hogy melyik szakaszát (külterület,
belterület, vagy mindkettö, milyen hosszban, szélességben stb) ezért levelet fogalmaztunk
meg Magyari László Endre Megyei igazgató úr részére és a következő kérdések
megválaszolásában kértük segítségét.

A Képviselő-testület kérésére kérem, hogy legyenek szívesek pontosan megfogalmazni, hogy:

- Onkormányzatunk részére mit szeretnének átadni pontosan?

- Az út hilaj donj ogát és/vagy kezelői j ogát?

- Mi az átadandó út kezdő és végpontja?

- Mekkora az út űrszelvénye?

- Lát-e lehetőséget arra, hogy részleges átvétel valósuljon meg (pl. csak a belterületi
rész)?

- Van-e már Üröm képviselö-testületétől bánnilyen írásos döntés Önöknél?

- A képviselő-testület félelme, hogy Üröm településnek nem érdeke a Völgyliget
lakópark utáni terület karbantartása, síkosság mentesítése, hiszen az már
Pilisborosjenői lakosok érdekeit szolgálja. Lát-e valami megoldást ennek feloldására?

An-ól is tájékoztath.ik igazgató urat, hogy a jövő héten tárgyalja a Képviselő-testület a Budai
út átvételét és elvi döntést is szeretne ez ügyben hozni.

Reményeink szerint a válasz a Képviselő-testületi ülésig megérkezüí, és érdemi döntést
tud hozni a Testület.

Addig is kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy következőkben látható elvi döntést
kiegészíteni és elfogadni szíveskedjen.

Pilisborosjenö, 2022. március 8.
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Tömöri Balázs

polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Elviekben támogatja a Budai út kezelöi feladatainak átvételét. Az átvétel feltétele
különösen, de nem kizárólagosan, hogy tisztázott legyen
a) A Magyar Közút mit szeretne átadni pontosan - az út tulajdonjogát és/vagy kezelöi

jogát?

b) Mi az átadandó út kezdő és végpontja?

c) Mekkora az út űrszelvénye?

d) Milyen szélesség tartozik az úton kívül (padka, árok stb) bele az átadandó
területbe?

e) Melyik időponttól tervezik az átadást?

f) Lát-e lehetöséget arra, hogy részleges áfvétel valósuljon meg (pl. csak a belterületi
rész)?

g)
h)
i)
j)

2. A Képviselő-testület biztosítékot szeretne, hogy Ürömi Völgyliget lakópark utáni
terület karbantartására, síkosság mentesítésére, hiszen az már Pilisborosjenői lakosok
érdekeit szolgálja, ugyanakkor Üröm közigazgatási területe.

3. Felkéri a Polgármester, hogy a Képviselő-testületi ülés előtt szerezzen írásos választ a
fenti döntésben feltett kérdésekre.

Felelős: Tömöri Balázs Polgámiester

Határidö:2022. május31.




