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ELŐTERJESZTÉS 
Aszód Város Önkormányzat burkolatlan útjainak rangsorolásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Aszód Város belterületén jelenleg 21 olyan önkormányzati vagy részben önkormányzati 
tulajdonú utca található, ami nem rendelkezik szilárd aszfalt burkolattal. A burkolatlan 
belterületi utak teljes hossza kb.: 3100 m. 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben áttekinti a burkolatlan utak 
listáját, aktualizálja, majd a lista alapján meghatározza azon utcák neveit, ahol a burkolást el 
kívánja végezni. 2020-ban a koronavírus járvány miatt útépítésre nem került sor, így a 
burkolatlan utak listáját sem kellett aktualizálni. 

A 137/2019. (XII.11.) ÖKT. sz. határozatban jóváhagyott listából a 2021-ben aszfaltozott 
Pauler Tivadar utca került ki és a korábbi listából kimaradó Akácos utca került be. Kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábban meghatározott listáját vizsgálja felül és az 
Akácos utcát sorolja be a többi utca közé. 

Kiviteli szintű engedélyezési tervdokumentációval az alábbi utcák rendelkeznek: 
- Öreghegy utca 
- Maros utca 
- Kómár Gyula utca 
- Béke kert 
- Gesztenye sor 
- Falujárók útja (Madách térnél a buszmegálló mögötti útszakasz) 
- Hegyalja utca (felső szakasza) 
- Miskolczi köz 

A felsorolt utcák közül az első 4 utca vonatkozásában jogerős építési engedéllyel is 
rendelkezünk, a többi útszakasz esetében jelenleg zajlik az engedélyezési eljárás. Öreghegy 
utca építési engedélye 2022 januárjában lejár, annak 3 évvel történő meghosszabbítását 
kezdeményeztük. 



Az Öreghegy utca egy szakaszának (1419/4 hrsz.) az Önkormányzat mellett négy 
magánszemély is tulajdonosa, így a kivitelezéséhez az utca tulajdonviszonyainak rendezése 
vagy a tulajdonosok hozzájárulása szükséges. A korábbi megkeresésekkor a tulajdonosok egy 
része csak anyagi ellenszolgáltatás fejében mondott volna le a tulajdoni hányadáról vagy járult 
volna hozzá az útépítéshez, így a megegyezés elmaradt. 

Az előterjesztéshez csatolt lista első nyolc helyén szereplő utcákra tehát kész terveink vannak, 
amelyek közül a megnövekvő lakossági igény miatt a Kómár Gyula utca kivitelezését javaslom 
a jövő évi költségvetés terhére betervezni.  

Tekintettel arra, hogy a TOP Plusz pályázat forrásaiból utak építésére és felújítására is lehet 
majd összegeket lehívni, így a fent felsorolt tervekkel rendelkező további utcák aszfaltozását, a 
pályázati lehetőségek függvényében javaslom 2022-ben megvalósítani. 

A pályázati lehetőségek kiaknázása miatt javaslom, hogy a listában már megtervezett utcákat 
követő első öt utca aszfalt burkolattal történő ellátásának előkészítésével (tervező kiválasztása, 
tervezés és engedélyezés lebonyolítása) a képviselő-testület bízzon meg.  
  



Határozati javaslat  
Aszód Város Önkormányzat burkolatlan útjainak rangsorolásáról 

 

1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Aszód 
Város Önkormányzat burkolatlan útjainak rangsorolásáról szóló előterjesztést és a 
burkolatlan utak listáját az alábbiak szerint fogadja el:  

Ssz. Utcák hossz      
(m) 

szélesség    
(m) 

terület      
(m2) 

1 Kómár Gyula u. - 1556 hrsz. 260 4 1040 
2 Béke kert - 370, 377/3 hrsz. 200 3 600 
3 Öreghegy u. - 1417/2, 1419/4 hrsz. (részben magán tulajdon) 143 3 429 
4 Maros u. - 1366 hrsz. 106 3 318 
5 Gesztenye sor - 1366, 1357/47 hrsz. 155 3 465 
6 Falujárók útja (Madách térnél, a buszmegálló mögött) - 1357/69, 1284 hrsz. 150 3 450 
7 Hegyalja u. felső - 1445 hrsz. 105 3 315 
8 Miskolci köz - 455 hrsz. 110 3 330 
9 Dózsa György utca - 481 hrsz. 50 3 150 

10 Falujárók útja (Lakótelepi ABC mögött) - 1357/47 hrsz. 310 3 930 
11 Városréti u. vége - 19 hrsz. 285 4 1140 
12 Vezér u. - 434 hrsz. 260 3 780 
13 Kard u. - 446 hrsz. 270 3 810 
14 Tarsoly u. - 481 hrsz. 130 3 390 
15 Patkó köz - 455 hrsz. 50 3 150 
16 Lovas köz - 455 hrsz. 30 3 90 
17 Huszár köz - 466 hrsz. 60 3 180 
18 Galamb köz - 349 hrsz. 120 3 360 
19 Téglagyár u. - 24/23 hrsz. 100 3 300 
20 Zsidó temető előtti útszakasz - 24/23 hrsz. 80 3 240 
21 Akácos utca - 1352/3 hrsz. 130 4 520 

Összesen: 3104   9987 
 

2. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Dózsa György utca, Falujárók útja (lakótelepi ABC mögötti út), Városréti utca vége (Tél 
utca és Mély út közötti szakasza), Vezér utca és Kard utca esetében az engedélyezési tervek 
elkészítéséhez szükséges feladatokat (tervező kiválasztása, engedélyeztetési tevékenység 
lebonyolítása) végezze el. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri dr. Lukács Adrienn jegyzőt, hogy a Kómár Gyula utca 
kivitelezésének, valamint a 2. pontban felsorolt utcák tervezésének és engedélyezésének a 
költségei tervezze be a 2022. évi költségvetésbe. 
 



4. A Képviselő-testület felkéri dr. Lukács Adrienn jegyzőt, hogy az Öreghegy utca (1419/4 
hrsz.) tulajdonjogi helyzetének rendezésére tegye meg a szükséges intézkedéseket, és annak 
eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet legkésőbb a 2022. márciusi ülésen.  

 
Felelős:  Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester,  

dr. Lukács Adrienn jegyző és  
Szászi Tamás osztályvezető 

Határidő: 2022.01.15. 

 
 
Aszód, 2021. december 3. 

 
 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

 polgármester 
Látta: 
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