Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés

közterületi illemhelyek létesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kerületünkben évtizedek óta megoldatlan a nyilvános, nagy látogatottságú közterületek
illemhelyekkel történő ellátása.
Ezért Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 13/a mellékletében 15
M Ft-ot biztosított illemhelyek létesítésre a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére.
Kerületünk ilyen szempontból leginkább neuralgikus pontja az Újhegyi sétány és a Körösi
Csoma sétány, ezért javaslatot teszek ezen területeken illemhelyek telepítésére.
Telepítésre javasolt helyek:
1.) Újhegyi sétány-Tóvirág utca kereszteződése (önkormányzati tulajdon)
2.) Körösi Csoma sétány (a Posta előtti területen vagy a Posta mellett, a Füzér utcában)
Az előterjesztéshez csatolt rajzon l. számmal jelölt 39037/2 hrsz.-ú terület tulajdonosa a
Magyar Posta Zrt., míg a 2. számmal jelölt 39031113 hrsz.-ú közterület tulajdonosa a Fővárosi
Önkormányzat.
A Polgármesteri Hivatal által beszerzett információk szerint
• egy nyilvános illemhely beszerzési ára kb. l O-ll M Ft, ezért vételnél a rendelkezésre
álló pénzeszköz 8 M Ft-tal történő kiegészítése szükséges a Képviselő-testület
felhalmozási célú általános tartalékából,
• rövid távú ( 2-3 éves ) bérleti konstrukcióban - amelynek lejárta után lehetőségünk
nyílik akár az illemhely megvásárlására is - az egyösszegű vásárlásnál kedvezőbb
áron juthatunk hozzá az illemhelyekhez.
A fentiekre tekintettel mindkét konstrukció megvizsgálását javasoljuk a Vagyonkezelő Zrt.
részére.
Előterjesztésemet a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, határozatukat a Bizottság elnöke a

képviselő-testületi ülésen szóban ismerteti.

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés áttanulmányozása után a következő határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek:

l

Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai
Zrt.-t, hogy az alábbi ingatlanokra (bérbevételi vagy vételi konstrukció
megvizsgálása után, az összességében legelőnyösebb árajánlatot figyelembe véve) az
értékhatárnak megfelelő beszerzési eljárást lefolytatva telepítsen nyilvános illemhelyeket
Vagyonkezelő

Hrsz.:
42309/57
önkormányzati tulajdonú
közterület
39031/2
Magyar Posta Zrt.
tulajdonában álló
telekingatlan

Cím:
Ujhegyi sétány-Tóvirág
utca kereszteződése

Körösi Csoma Sándor sétány,
közvetlenül a Posta épülete
mell ett

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kérjen tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozatot a Magyar Posta Zrt.-től az illemhely letelepítéséhez. Amennyiben a Magyar
Posta Zrt. nem járul hozzá ehhez, akkor a Képviselő-testület javasolja a Polgármesternek,
hogy kérjen tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot a Fővárosi Önkormányzattól, hogy a
második illemhelyet a Posta épülete mellett, a Füzér utcában helyezhesse el a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt.
A Képviselő-testület a 20 ll. évi költségvetésben nyilvános illemhely létesítésére biztosított
15 M Ft-hoz további 8 M Ft-ot átcsoportosít a Képviselő-testület felhalmozási célú általános
tartalékából, egyben felkéri a Polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Végrehajtásért felelős:
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Budapest, 20 ll. június 21.
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