
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
az Újköztemető előtti körforgalom megvalósításához szükséges közművek kiváltásához 

kapcsolódó igénybevételidíj-fizetési kötelezettség alóli felmentésről 

Önkormányzatunk kiemeit feladatként kezeli az Újköztemető előtti körforgalmi csomópont, 
valamint az ahhoz kapcsolódó létesítmények kiépítését. Ezek várható megvalósulási időpontja 
2012. október 15. napja. Az Újköztemető előtti körforgalom megvalósításához szükséges az 
ott lévő közművek rekonstrukciója, szükség szerinti kiváltása, melynek kivitelezési munkái ez 
év július l-jével megkezdődtek. 

A FÖGÁZ Földgázelosztási Kft. és a Fővárosi Csatomázási Művek Zrt. beruházásait 
kivitelező BONEX Építőipari Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Szabolcs u. 29., 
cégjegyzékszáma: 13-09-078806) kérelmet nyújtott be az igénybevételidíj-fizetési 
kötelezettség alóli felmentés megadása iránt, a beruházási költségek csökkentése érdekében. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és 
használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem 
közeledési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Közter. R.) 5. melléklete az alábbiak szerint rendelkezik a helyi 
közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak mértékéről: 

A díjtételen felül alkalmazandó szorzószám a közút teljes lezárása esetén: 5 *A díjtétel a 
hatósági jellege miatt ÁF A-mentes. 

A Közter. R. 26. § (2) bekezdése alapján lehetőség van azonban az igénybevételidíj-fizetési 
kötelezettség alóli mentesség megadására, mely a Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik. 

"26. § (2) Az igénybevételidíj-fizetési kötelezettség alól a Képviselő-testület gazdasági 
ügyekért felelős bizottsága felmentést adhat. " 

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat és Önkormányzatunk kiemeit projektje az 
Újköztemető előtti körforgalom megvalósítása, javaslom, hogy az ehhez kapcsolódó 
valamennyi 2011. és 2012. évi közmű rekonstrukciós és kiváltási munka tekintetében 
biztosítsa a Gazdasági Bizottság az igénybevételi díj megfizetése alóli mentességet. A 
mentesség ily módon történő előzetes megadása a beruházás határidőben történő 

megvalósítása érdekében feltétlen célszerű lenne, ugyanis a kivitelezési munkák egymásra 



épülnek, így bármely részteljesítés esetleges elmaradása a munka további folytatásának 
akadályát jelentené és ezzel a véghatáridő csúszását eredményezné. 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Bonex Építőipari Kft. mentességi kérelme, egyrészt a 
Budapest X., Sírkert úti és a Kozma utcai nagyközép-nyomású gázvezeték felújításának 
kivitelezési munkái, másrészt a Kozma utcai csatoma-rekonstrukció kivitelezési munkái 
tekintetében. 

Határozati javaslatok: 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 
létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi 
közutak nem közeledési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 2112011. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelete 26.§ (2) bekezdése alapján a Bonex Építőipari Kft. (székhelye: 1134 
Budapest, Szabolcs u. 29., cégjegyzékszáma: 13-09-078806) részére a Budapest X., Sírkert úti 
és a Kozma utcai nagyközép-nyomású gázvezeték felújításának kivitelezési munkái, másrészt 
a Kozma utcai csatoma-rekonstrukció kivitelezési munkái tekintetében az igénybevételi
díjfizetési kötelezettség alól felmentést ad. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

Hatósági Iroda vezetője 

2. A Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 
létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi 
közutak nem közeledési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelete 26. § (2) bekezdése alapján az Újköztemető előtti körforgalmi 
csomópont (Kozma u., Sírkert u. és Újhegyi út kereszteződése) kialakításához szükséges 
2011. és 2012. évi közmű rekonstrukciós és kiváltási munkák tekintetében az ebben érintett 
valamennyi kötelezett részére felmentést ad az igénybevételi-díjfizetési kötelezettség alól. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 20 ll. július 13. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

azonnal 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

Hatósági Iroda vezetője 



Budapest Főváros X. kerulet kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Hatósági iroda 
Építési-, Környezet, és Köztekedéshatósági Csoport 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Márkusné Baranyi Diana úrhölgy részére 

Tárgy: Dijmentességi kérelem 
Msz.: 230-2572 
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A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. megbízásából társaságunk végzi a Budapest 

X. kerület, Sírkert úti (Sírkert út 27. sz- Kozma utcai Újköztemető bejárata között) és 

Kozma utcai (Kozma u. 1 sz.- Sírkert út között) nagyközép-nyomású gázvezeték 

felújításának kivitelezési munkáit 

A Fővárosi érdekeltségű területen kía!akítandó kórforgalmi beruházásnak része a 

tárgyi munka kivitelezése. A szűkös befejezési határidők betartása miatt maximális 

kapacitással végezzük a munkálatokat Az indítógödrökből történő bé!eléses 

technológiánk - a nyílt árkos építéssel ellentétben - nem teszi szükségessé a teljes 

pályás útlezárásokat, ami a közösségi és az egyéni köz!ekedésben is jelentős 

könnyítést jelent, valamint a nyílt árkos építéssel ellentétben a béleléses technológia 

a kivitelezési határidők lerövidülését eredményezik. 

Mindezek fényében kérjük a Közút nem köztekedési célú használatáért kiszabott 

díjtól eltekinteni szíveskedjenek. 

Szíves intézkedésüket köszönjük. 

Budapest, 2011. július 13. 

Üdvözlettel: 

Cseh Imre 

müszaki igazgató 
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Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda 
Építési-, Környezet, és Közlekedéshatósági Csoport 

Budapest 
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Márkusné Baranyi Diana úrhölgy részére 
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A Fővárosi Csatomázási Művek Zrt. megbízásából társaságunk végzi a Budapest 

X. kerület, Kozma utcai (Sírkert út - 42518/24 hrsz. között) csatornarekonstrukció 

kivitelezési munkáit 

A Fővárosi érdekeltségű területen kialakítandó körforgalmí beruházásnak része a 

tárgyi munka kivitelezése. A szűkös befejezési határidők betartása miatt maximális 

kapacitással végezzük a munká!atokat. Az indítógödrökből történő bélelésas 

technológiánk - a nyílt árkos építéssel ellentétben - nem teszi szukségessé a teljes 

pályás útlezárásokat, ami a közősségi és az egyéni közlekedésben is jelentős 

könnyítést jelent, valamint a nyílt árkos épitésse! ellentétben a bélelésas technológia 

a kivitelezési határidők leróvidülését eredményezik. 

Mindezek fényében kérjük a Kőzút nem közlekedési célú használatáért kiszabott 

díjtól eltekinteni szíveskedjenek_ 

Szíves intézkedésüket köszönjük. 

Budapest, 2011 _ július 13. 

Üdvözlettel: 

műszaki igazgató 
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