
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 

J92_., számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és 
a Gazdasági Bizottság részére 

a Budapest X., Vásárló utcai parkoló területén 
nyilvános illemhely telepítéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- régi adósságát 
pótolva- nyilvános illemhelyek telepítéséről döntött. 

A Képviselő-testület által korábban kijelölt helyeken - a Körösi Csoma Sétány mellett fekvő 
Posta előtti, illetve a fővárosi tulajdonban álló Füzér utcai részen- tulajdonosi hozzájárulás 
hiányában nem valósulhatott meg azok létesítése. 

A telepítési hely kiválasztásakor döntő szempont volt az, hogy a Körösi Csoma sétány 
Kőbánya egyik legforgalmasabb közterülete, ahol kimagasló a gyalogosforgalom. 

A Sétány közvetlen közelében található az önkormányzati tulajdonú 39029 hrsz.-ú, 669 m2 

alapterületű telekingatlan, melyen jelenleg közcélú, ingyenes parkoló üzemel. 

A telepítés helyszínét megtekintette Önkormányzatunk vezetése is, akik egyetértettek azzal, 
hogy a fenti telekre telepítsen a Kőkert Kft. nyilvános illemhelyet. 

Előterjesztésem 2. melléklete egy olyan illemhely rövid leírása és fényképe, amely típusú 
telepítésre kerülhet. 

II. A végrehajtás feltétele 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint 
a kutyafuttató, a kutyaürülék-gyűjtő, a hulladéksziget és a közhasználatú illemhely 
helyszínéről és telepítéséről szóló döntés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
átruházott hatáskörébe tartozik. 

Önkormányzatunknak mint az ingatlan tulajdonosának hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a 
telekre a Kőkert Kft. illemhelyet telepítsen, e jognyilatkozat megadása pedig a Gazdasági 
Bizottság hatáskörébe tartozik. 



11111. Döntési javaslat 

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

111/2. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 2. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. május 7. 

Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

.. ./2012. ( ... ... )határozata 
a Budapest X., Vásárló utcai parkoló területén 

nyilvános illemhely telepítéséről 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X., 39029 hrsz.-ú, 669 m2 

alapterületű önkormányzati tulajdonú telekingatlant nyilvános illemhely telepítésére jelöli ki. 
A Bizottság javasolja a Gazdasági Bizottságnak, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a 
munkálatok elvégzéséhez a Kőkert Kft. részére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
felelős 

azonnal 
a fejlesztési és külkapcsolatokért felelős szakterületért 
alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Kőkert Kft. ügyvezető igazgatója 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya'i Önkormányzat Képviselő-testülete 
Gazdasági Bizottságának 

.. ./2012. ( ... ... )határozata 
a Budapest X., Vásárló utcai parkoló területén történő 

nyilvános illemhely telepítéséről 

A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a 
Kőkert Kft. részére ahhoz, hogy a Budapest X., 39029 hrsz.-ú, 669 m2 alapterületű 
önkormányzati tulajdonú telekingatlaura nyilvános illemhelyet telepíthessen azzal, hogy a 
hozzájáruló nyilatkozat nem helyettesítheti a szükséges hatósági engedélyeket. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 










