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Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Gazdasági Bizottság részére 

___ . számú előterjesztés 

a Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó IV. szakaszának kivitelezési munkáihoz kapcsolódó 
igénybevételidíj-fizetési kötelezettség alóli felmentésről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala beruházásában megvalósuló Rákoskeresztúri 
autóbusz-folyosó IV. szakaszának útépítési és forgalomtechnikai munkái érintik a Budapest 
X. kerület, Jászberényi utat a Kozma utca és a Tündérfürt utcai felüljáró között. A 
megvalósítás során a Jászberényi út - Kozma utcai csomópontban lévő gyalogos
átkelőhelyeket a kivitelező áthelyezi, valamint a Jászberényi úton a Tündérfürt utcai felüljáró 
előtt lévő autóbusz-megállóhelypárnál gyalogos-átkelőhely kijelölésére, továbbá közmű 
kiváltásokra kerül sor. 

A kivitelező HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 3261 
Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1., cégjegyzékszáma: 10-09-020515, adószáma: 10683833-2-
1 O) kérelmet nyújtott be a munkakezdési hozzájárulás kiadása és a helyi közút nem 
köztekedési célú igénybevétele miatti díjfizetési kötelezettség alóli felmentése érdekében, 
amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létestéséről 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.) 25. §-a díjfizetési kötelezettséget állapít meg a helyi 
közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén. 

A Közter. R. 26. § (2) bekezdése alapján lehetőség van 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. " 

A Közter. R. 5. melléklete az alábbiak szerint rendelkezik a helyi közutak nem közlekedési 
célú igénybevétele esetén fizetendő díj mértékéről: 

Gyűjtő út 

*A díjtétel a hatósági jellege miatt ÁF A-mentes. 



Jelen esetben - tekintettel az igénybevétel időtartamára, mely 2011. október 19. napjától 
2011. november 15-ig, a téli burkolatbontási tilalom hatálybalépéséig tart, valamint a 
munkavégzéshez szükséges területre, mely 40m2 - a fizetendő igénybevételi díj összege (60 
Ft x 40 m2 x 28 nap) 67 200 forint lenne. Ebben az időszakban azonban a fent jelzett 
munkáknak csak egy töredékrésze valósulhat meg, a további, a közút nagyobb felületét érintő 
bontással járó munkák elvégzésére a jövő évben, valószínűsíthetően a téli burkolatbontási 
tilalom megszűnését, március 15-ét követően kerül sor. A jelenleginél lényegesen nagyobb 
összegű igénybevételi díj miatt várhatóan ismét kérelmezni fogja a kivitelező a mentesség 
megadását. 

A kivitelező a díjfizetési kötelezettség alóli felmentést arra hivatkozással kéri, hogy a 
létesítmény a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala beruházásában valósul meg. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2011. október 12. 

Törvén ességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottságának 

... /2011. ( ...... ) határozata 
a Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó IV. szakaszának kivitelezési munkáihoz kapcsolódó 

igénybevételidíj-fizetési kötelezettség alóli felmentésről 

A Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 
létestéséről 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 a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (székhelye: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1., cégjegyzékszáma: 10-09-
020515, adószáma: l 0683833-2-1 O) részére felmentést ad a Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó 
IV. szakasz kivitelezési munkái tekintetében a közút nem köztekedési célú igénybevétele 
miatti díjfizetési kötelezettség alól. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. október 20. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Hatósági Iroda 
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Bullapest Fl/v. X keriilet Kőbányai Önkorm. 

Márkusné Baranyi Diana Úrhölgy részire 

ll 02 Budapest, 
Szent László tét· 29, i :r:::~0 ~~7:J!~--JA~:~:,j 
Tárgy: Rákoskeresztúri autóbuszfolyosó IV. szakasz kialakftásának kivitelezési 
munkát 

Tisztelt Márkusné Baranyi Diana Úrhölgy! 

A mai napon beadott dokumentumok alapján kérjük Önöket, hogy munkakezdési 
hozzájárulást kiadni szíveskedjenek tárgyi létesítmény Önök kezelésében lévö 
szakaszára. 

A munkavégzés várható kezdete: 20 ll. október 19 . 
. Várható befejezése: 20Il.november 15. 

Folyó évben az Önök kezelésében lévő közutat érintő felü1et: 40 m2, mely 
felületen közművek ker"űlnek kíváltásra, útépítési munkák 2012. I-IL negyedévben 
valósulnak meg. 

Kérem, hogy a helyi közút nem kö:zlekedési célú igénybevételének díjfizetését&l 
eltekinteni sziveskedjenek, mivel tárgyi létesítmény a BFFH beruházásában valósul 
meg. 

Tisztelettel: 

Bodzán András 
Építésvezető 

Veresegyház, 2011 október 10. · 

Mellékletek: - 56 old. 
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