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Tárgy:  Javaslat a Budakalászt elkerülő út megvalósítása érdekében
előzetes   megállapodás megkötésére a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-vel

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

526/2010. (XII.14.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja a Budakalászt elkerülő út
megvalósítása érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel
kötendő előzetes megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert az előzetes megállapodás aláírására.

Felelős: Rogán László polgármester
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                        jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné



Melléklet csatolva.



ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS
útkezelői jog átadásáról

amely létrejött egyrészről a   
Magyar Közút Nonprofit Zrt.(székhelye: 1024. Budapest, Fényes Elek u.7-13;
cégjegyzékszám: 01-10-046265; statisztikai számjel: 14605749-5221-599-01; képviseli:
Kovács Ákos vezérigazgató, a továbbiakban, mint Átadó
másrészről
Budakalász Város Önkormányzata (székhely: 2011. Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli:
Rogán László polgármester) a továbbiakban, 
mint Átvevő, együttesen: Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi
tárgyban és feltételekkel:

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a NIF Zrt. (korábban Nemzeti Autópálya Rt.) építési
engedély-kérelmet nyújtott be a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz (korábban Pest megyei
Közlekedési Felügyelet) a Budakalász elkerülő 1108. jelű út 11. sz. főút – meglévő 1108. j.
Szentendre – Üröm összekötő út, a 0+000 –5+500 km. szelvények között tervezett új
szakaszának építési engedélyezési eljárása során. Az eljáró hatóság a korábbi végzésében
foglaltakat kiegészítve az eljárást a következők szerint ideiglenesen felfüggesztette:    

2.a, Budakalász Város Önkormányzata a NIF Zrt.-vel és a Közlekedési, Hírközlési,
Energiaügyi Minisztériummal 2008-ban kötött szerződésben vállalta, hogy
 a Budakalászt átszelő 1111. sz., 1115. sz. és a 11305. sz utakat., ez az utóbbi az Ady

Endre utca), (kivéve a József A. utcát, azaz a 1111 sz.-út Szentendrei úti csatlakozás -
Luppa-csomópont közötti szakaszát)

 a jelenlegi 1108 jelű, Szentendre - Üröm összekötő út Budakalász átkelési szakaszának a
József A. úti csomóponttól a község Szentendre felé eső határáig, 

 a jelenlegi 1108 jelű, Szentendre - Üröm összekötő út – Pomáz területére eső –
Budakalász, Szent László utca-Zrínyi utca közötti szakasza, 

 a 1108 jelű út 2+866-3+123 kmsz között (Pomázi út, Szentendrei út csomóponttól a Petőfi
térig)

amelyek a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a
továbbiakban: KKK) vagyonkezelésében és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelésében
vannak, önkormányzati tulajdonba és kezelésbe átveszi. A pomázi közigazgatási területre eső
szakasz (a jelenlegi 1108. j. út elkerülő út –Szent László u. közötti szakasza) tulajdonba



vételéig a közútkezelői feladatok ellátását - jelen megállapodás alapján – Budakalász
Önkormányzata fogja végezni.

2.b. Szerződő felek rögzítik, hogy a fentieken túl az elkerülő út forgalomba helyezésével
egyidejűleg az Önkormányzat a jelenlegi 1108 jelű, Szentendre - Üröm összekötő út
Budakalász átkelési szakaszának Petőfi téri csomóponttól a város Üröm felé eső szakaszának
(Damjanich u.) közútkezelői jogát az elkerülő úti csomópontig, - amely szakasz jelenleg
Budakalász Város Önkormányzata tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
közútkezelésében áll -, az Önkormányzat jelen szerződés alapján átveszi. A jelen előzetes
megállapodást követően az elkerülő út forgalomba helyezéséig végleges megállapodást
kötnek.

Az Önkormányzat a jövőbeni 1108 j. „elkerülő út” forgalomba helyezésével egyidejűleg a 2.
pontban szereplő útszakaszokat átveszi, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pedig az utakat átadja.
Az elkerülő út forgalomba helyezése előtt a felek helyszíni bejárást tartanak, és végleges
megállapodást kötnek a 2. pontban szereplő utak átvételéről. A Budakalászt elkerülő út
vonatkozásában csak és kizárólag a teljes elkerülő út megépülését (11-es főút – Ürömi
/1108-as jelű/ út közötti teljes szakasz), megvalósulását tekintik irányadónak, függetlenül
attól, hogy az elkerülő utat az építtető, vagy bárki más hány részre bontja, milyen
megvalósulási ütemek szerint nevesíti, vagy valósítja meg. 

3. A felek szükségesnek tartják, hogy a következőkben felsorolt, az Önkormányzat által
felmért és jogos, az elkerülő úthoz kapcsolódó igényeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság az
elkerülő út építési engedélyében az építtető számára kötelezésként előírja:

A Szerződő Felek rögzítik, hogy az elkerülő út részleges, szakaszos vagy teljes elkészülte és
átadása előtt a 10-es és 11-es főút Budakalászra rávezető, a városra bármilyen forgalmi
előírást tartalmazó tájékoztató és jelzőtáblákat teljes körűen felül kell vizsgálni. Ennek során
teljes körűen új jelzőtáblákat kell kihelyezni, az akkori, új forgalmi helyzet tekintetében. A
kitáblázás során fokozott figyelemmel kell lenni a 12 tonnás súlykorlátozás érvényesítésére. 

Mivel az elkerülő út megépítésének az a célja, hogy a Város belső úthálózatát tehermentesítse
az M0 Duna-híd átadásával, ill. a kistérségben a lakosságszám növekedéséből adódó,
Budakalászon átmenő, jelentősen megnövekedett forgalomtól, ezért az elkerülő út
megépítésével egyidejűleg szükséges annak használatát is biztosító, a jelenlegi 1108. j. úton
kívül az egyéb főúthálózati elemek lehető leghamarabbi időpontban történő
forgalomcsillapítása is.

A jelenleg szükséges intézkedések a főúthálózaton:
Pomázi út:
 A bejárati szakasz kialakítása pályaelhúzással és középszigettel. 
 Megfelelő átmérőjű, zárt rendszerű vízelvezés kialakítása az út Ny-i oldalán, melyen

esetleges kerékpárút is kiépíthető. A K-i oldali nyitott vízelvezető árok helyreállítása,
kitisztítása. 

 Liget utcai gyalogos-átkelőhely előtt sebességlassító járdasziget kiépítése. Útburkolati jel
(gyalogátkelőhely) hangsúlyozása, esetlegesen az anyag és a szín váltogatásával.

Budai út:
 A bejárati szakasz kiépítése pályaelhúzással és középszigettel. 



 A lakóterület előírásos jelzése, a megengedett legnagyobb sebesség jelzése, Batsányi utca
előtt sebességcsökkentésre figyelmeztető fényjelző (prizma) illetve hangsúlyosabb,
nagyobb gyalogátkelőhely kialakítása.

 Járda/útpálya elválasztás optikai vezetésének javítása kiemelt szegéllyel a teljes
szakaszon.

 Felezővonalba épített sávelválasztó az útügyi előírások által megengedett helyeken illetve
szakaszokon.

Szentendrei út:
 A bejárati szakasz kialakítása pályaelhúzással és középszigettel, figyelmeztető

útburkolati jelek felfestése. 
 A lakóterület előírásos jelzése, a megengedett legnagyobb sebesség jelzése a Zrínyi

utca előtt. 
 A Szegfű és a Bem József utcánál sebességlassító járdasziget kiépítése.
 A Táncsics utca előtt és utána (lehetőség szerint cca. 100 m) sebességlassító

járdasziget kiépítése.

Az átadandó utak vonatkozásában a fentieken túli, az elkerülő út építésének és
engedélyezésének feltételét nem képező részleteit, részletszabályait a felek a végleges
átadási szerződésben rögzítik. Átadó a kezelői jog átadásáig, az Országos Közutak Kezelési
Szabályozásáról rendelkező 6/1998 (III. 11.) KHVM rendeletben foglaltak, valamint e
rendelet mellékletét képező (OKKSZ) szabályzatban foglalt előírások szerint látja el a
közúttal kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési, közútkezelői feladatokat. 

4. A jelen szerződésre is az Önkormányzat, valamint a NIF Zrt. és a KHEM között 2008-ban létrejött,
ún. ’M0-szerződés” irányadó, amelynek tartalmát a felek ismerik. Az ezen szerződésből származó
valamennyi beruházás ügyében az Önkormányzat teljes körű betekintési jogot ad az Átadónak.

5.  Átadó az átadással egyidejűleg biztosítja Átvevő részére a jelen szerződés mellékleteit
képező (1- 7 számmal jelölt) átadó nyilvántartásában szereplő alábbi kimutatásokat:
- a közutak alatt elhelyezkedő átereszek nyilvántartását
- az átadandó útszakaszok helyazonosító adatainak kimutatását
- átadásra kerülő útszakaszok hossz és szélesség adatainak táblázatát
- átadandó útszakaszok forgalmi adatainak kimutatását
- átadandó utak minősítő adatainak kimutatását
- átadásra kerülő közutak alatti ingatlanok kimutatását.
Az Átadó a jelen szerződés aláírását követő 90 naptári napon belül, majd ezt követően minden
tárgyévet követő április 30. napjáig – első alkalommal 5 évre visszamenőleg - rendelkezésre
bocsátja azon adatokat, hogy a jelen szerződéssel érintett útszakaszokra visszamenőleg milyen
forrásokat költött, milyen fejlesztéseket végzett el, milyen előre nem látható események miatt
és milyen mértékben merültek fel nem várt többletköltségei, illetve eredeti előirányzatként a
tárgyi utakra mekkora összeget és milyen jogcímeken tervezett éves költségvetésében. Ezen
adatokat az Átvevő annak kiszámítására használhatja fel, hogy számára milyen források
mobilizálását teszi majd szükségessé a jelen szerződésben megjelölt utak átvétele, illetve
melyek a szükséges, de fedezet híján elmaradt beruházások. 

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a NIF, a KHEM és az
Önkormányzat közti megállapodás, valamint a hatályos jogszabályok irányadóak. A felek a
jelen szerződés valamely pontjának sérelme esetén kártérítési, vagy bármilyen egyéb
megtérítési igény érvényesítését kölcsönösen kizárják. 



7. Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták
alá.
Budapest, 2010. december…

Magyar Közút Nonprofit Zrt.                    Budakalász Város
Önkormányzata
              Átadó                                                                Átvevő
Képv:  Kovács Ákos vezérigazgató    Képv: Rogán László polgármester

Polgármesteri Kabinet Beruházási Osztály vez., mint közútkezelő:
Homor István
PHKI Ber. O. vez.


