
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

}0')__;. számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Budapest X. kerület, Gyakorló közben az ÁRKÁD üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó 

közműkiváltás érdekében téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom 
feloldásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a 
felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról szóló 13/1998. (III. 24.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) l. § (l) bekezdése értelmében az önkormányzat tulajdonában álló 
közutak és a közutak részét képező járdák burkolatának felbontása november 15-étől március 15-éig 
terjedő időszak alatt tilos. 

A R. l. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a téli munkavégzési szabályok betartásának 
előírásával, a tilalom alól - kérelemre - szigorú kivételként feloldás adható jelentős közérdeket 
képviselő halasztást nem tűrő közművezetékek - távközlési vezetékek kivételével -, valamint út és 
járda építésének szükségessége esetén. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.8. pontja a 
burkolatbontási tilalom feloldását a T. Bizottság hatáskörébe utalja. 

A Via Futura Kft. kérelemmel fordult a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Építés-, Környezet-, és Közlekedéshatósági Csoportjához, melyben kérte a 
Budapest X. kerület, Gyakorló közben az úttest alatt futó csapadékvíz-csatorna és vízvezeték 
kiváltásával kapcsolatban a kivitelező NR-Bau Kft. részére a téli munkavégzéssel összefüggő 
burkolatbontási tilalom feloldását. 

Munkavégzés helye: Budapest X. kerület, Gyakorló köz 
Munka neme: csapadékcsatorna és vízvezeték kiváltása, rákötés 
Kivitelező: NR-Bau Kft. (2011 Budakalász, Pomázi út 12.) 
ldőpontja: 2011. december 12. és 2011. december 23. között 

A kiváltási és rákötési munkálatok összesen 92 fm (74 m2
) burkolat és 4 fm szegély bontását 

igénylik. 

A munkavégzés tilalma alóli felmentés iránti kérelem indoka, hogy az ÁRKÁD üzletközpont 
bövítése miatt szükségessé válik a csapadékvíz-csatorna és a vízvezeték kiváltása, valamint új 
csatorna építése. Az új vezetékek a Gyakorló utca alatt meglévő rendszerekre kerülnek rákötésre. 
Amennyiben ez csak márciusban történik meg, az üzletközpont-bővítés kivitelezési munkái jelentős 
mértékben elhúzódnának. 



A Via Futura Kft. burkolatbontási tilalom feloldása iránti kérelme az előterjesztés 2. mellékletét, a 
tervezett állapot helyszínrajza pedig az előterjesztés 3. mellékletét képezi. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. november 24. 
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'"Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

... /2011. ( ...... ) határozata 

a Budapest X. kerület, Gyakorló közben az ÁRKÁD üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó 
közműkiváltás érdekében téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom 

feloldásáról 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az NR-Bau Kft. (2011 Budakalász, Pomázi út 
12.) részére a Budapest X. kerület, Gyakorló közben az ÁRKÁD üzletközpont bővítéséhez 
kapcsolódó közműkiváltási munkák elvégzése érdekében 20 ll. december 12. és 20 ll. december 
23. közötti időszakra a téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalmat feloldja. 

Határidő: 2011. december 12. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
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mérnöki ta n ácsadó és szeigáitató kft. 

; p ' ' 1 

Budapest Főváros X. ke~ület Tárgy: ; Bp. X. kerület, ÁRKÁD üzletközpont 
Önkormányzat ~olgárrrfesteri Hívaliilá · -· · ' J bővítéséhez ~apc;~lódó , 
Hatósági Iroda Epítés-,~örnyezet-, és i ~?rgalomkorlatozas1 tervezesek, I. 
Közlekedéshatósági Csoporr·----~--------.~~---~) utem 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tervszám: 1114/1 

Iktatószám: 1203/2011 

Ügyintéző: Bálint József 

TÉLI MUNKAVÉGZÉSI TILALOM ALÓLI FELMENTÉS KÉRELEM 

Tisztelt Cfm! 

A Via Futura Kft. a Market Zrt. megbízásából elkészítette a Budapest X. kerület ÁRKÁD 
üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó I. ütem forgalomkorlátozási terveit. Az I. ütemben 
történik az ÁRKÁD üzletközpont bövítése miatt szükségessé váló csapadékvíz csatorna, illetve 
vízvezeték kiváltása, valamint egy új csapadékvíz csatorna építése, mindegyik a Gyakorló köz 
útja alatt futó meglévő rendszerre lesz rákötve. A közmükiváltások kivitelezéséhez szükséges 
burkolatbontási engedély kérelem benyújtásra került az Önkormányzathoz. 
Mivel decemberi munkavégzésről lenne szó, kérnénk a téli munkavégzés tilalma alóli 
felmentést tekintettel arra, hogy az ÁRKÁD üzletközpont bővítésének elengedhetetlen 
feltétele a közműkiváltások megépítése. Amennyiben ez csak márciusban kezdődhetne el, 
úgy a kivitelezés időtartama jelentős mértékben hosszabbodna. 

Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a téli munkavégzési tilalom alóli felmentést kiadni 
szíveskedjenek! 

Munkavégzés helye: 
Munka neme: 
Kivitelező: 
Munkavégzés tervezett ideje: 

Köszönettel: 

Budapest, 201J. ngyember 18. 

l\'} 

:·:,,, 
"·-A ••·-~-·~·-·-M>,-•• 

Budapest X. kerület, Gyakorló köz 
közm űkiváltás/közm ü rá kötés 
NR-Bau Kft., 2011 Budakalász, Pomázi út 12. 
2011. december ,i')_, - 2..0AA. o4~~VV1kav ;L~. 

Bálint József 
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Y/~~VIA FUTURA 
1111 Budapest, Zenta u. 1. 

Tel.: 1/336-0587, Fax: 1/336-0588 
E-mail: viafutura@viafutura.hu Mérnöki, Tanácsadó és Szaigáitató Kft. 

Tárgy: 
Budapest X. kerület,. ÁRKÁD üzletközpont 

bővítéshez kapcsolódó forgalomkorlátozási tervezések 
1. ütem 

FORGALOMTECHNIKA 
Részművelet: 

Átnézeti helyszínrajz 

Megbízó: Market Építő Zrt. 

KIVITELI 
TERV 

A4 
Ez a terv a VIA FUTURA Kft. 

szellemi tulajdona. 


