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I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) a korábbi lakossági igények, 
valamint a járdák burkolatának minősége, illetve műszaki állapota alapján elkészítette 
javaslatát a 2012. évi járdafelújításokra vonatkozóan amelyben - tekintettel arra, hogy a 
felújítási igények ebben az évben is meghaladták az Önkormányzat lehetőségeit- az alapelvet 
követte, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keretből több helyen, kisebb felületek 
újjáépítését, megépítését vagy felújítását lehessen elvégezni. Ez által tudunk a kőbányai 
lakosok részére minél nagyobb felületű, megfelelő minőségű, balesetmentes közlekedésre 
alkalmas járdafelületet biztosítani. A Vagyonkezelő javaslatát az alábbiakban ismertetem: 

l. Petrőczy utca 58-64. 
A jelzett szakaszon a járda oldaldőlése túlzott mértékű (közel 20%), amely száraz időben is 
nehézzé teszi a közlekedést, nedves időben pedig síkos felülete miatt balesetveszélyes. Az 
átépítés során az akadálymentesítésről is gondoskodni kell a lépcső átépítésével. A 
közútkezelő már 2011-ben kértea járda átépítését. Az átépítendő felület nagysága 72m2

• 

2. Sörgyár utca páros oldal Gitár utcától 
A lakópark melletti szakaszon a járdáról teljes méctékben hiányzik az aszfaltburkolat, melyet 
pótolni kell. Erre a hatóságtól már kaptunk felszólítást. A burkolandó felület nagysága 120 
mz. 

3. Gitár utca 23. előtt 
Amintegy 40 méteres szakaszon tönkrement, hiányos, balesetveszélyes járda teljes szerkezetű 
újjáépítése szükséges. Az átépítendő felület nagysága 66m2 . 

4. Újhegyi út páratlan oldal a Börtönnél 
A "SZABADSÁGHARCOSOKÉRT KÖZALAPÍTV ÁNY" kérése az Önkormányzat felé, 
hogy a két emléktábla közötti rossz betonjárda helyett az emléktáblák előtt már kialakított 
díszburkolat kerüljön kiépítésre, összekötve így a mintegy 35 m távolságban lévő két 
helyszínt. Az átépítendő felület nagysága 51 m2 • 

5. Kéknyelű utca 4. előtt 
A járda a trafóházhoz vezető szakaszon megszakad, akadálymentes közlekedésre alkalmatlan. 
Csapadékos időjárás esetén járhatatlan. A teljes szerkezetű átépítésnél meg kell oldani a 
csapadékvíz elvezetését és a trafóház megközelítését is. Az átépítendő felület nagysága 60m2

• 

6. Harmatutca 158-160. 
A korábban betonlapokból kialakított járda teljesen amortizálódott, sáros időben járhatatlan, 
helyenként a szegély nyomai még fellelhetők. Az új járdalapok lehelyezésével biztosítható a 
balesetmentes közlekedés, egyúttal igazodva a lakosság közlekedési útvonalához is. Az 
átépítendő felület nagysága 59m2 • 

7. Balkán utca páros oldal (Bihari út- Somfa köz) 
A jelenlegi járda burkolata szakaszosan beton járdalapokból készült, felülete deformálódott, a 
lerakott járdalapok nincsenek síkban, hiányosak, töredezettek, ezért a gyalogosforgalom a 



fenti járdán balesetveszélyes. A felújítás során ezen szakaszokon teljes szerkezetű 
járdaépítésre kerül sor. Az átépítendő felület nagysága 395m2

• 

8. Dömsödi utca páratlan oldal a Heves utcánál 
A buszmegálló mögötti mintegy 36 m hosszon a járda egyenetlen, balesetveszélyes, jelentős 
részén az ott lévő fák gyökérzete felemelte a burkolatot. A teljes szerkezetű járdaépítést meg 
kell előznie a fák- KŐKERT Kft. általi- kivágásának, mert anélkül a gyökérmetszés során a 
fák stabilitásukat elvesztik, kidőlnek, illetve jelenleg sem biztosítható a gyalogos 
közlekedéshez szükséges ún. "űrszelvény". Az átépítendő felület nagysága 55m

2
• 

9. Gergely utca páratlan oldal a Tavas utcánál 
A kereszteződésnél gyakorlatilag nincs járdakapcsolat, miközben jelentős a gyalogos 
forgalom, s ennek nyomai látszanak. A teljes szerkezetű kiépítés során meg kell oldani az 
akadálymentesítést is. Az kiépítendő felület nagysága 35 m2

• 

l O. Sibrik Miklós út 30. előtt 
A SP AR áruház felőli gyalogátkelő közelében egy közel l O méteres szakasz egyszerűen 
kimaradt. A teljes szerkezetű átépítés során meg kell oldani az ott található bejáró úttest felé 
eső részének átépítését is. Az átépítendő felület nagysága 51 m2

• 

II. A végrehajtás feltételei 

A járdafelújítási feladatokra a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 36. sorában 
l O OOO E Ft biztosított. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. április 10. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

/?7;..!_ 
~~ándorH. 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottság 

.... /2012. ( ........ )határozata 
a 2012. évi járdafelújítási munkák meghatározásáról 

A Gazdasági Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésében járdafelújításra biztosított l O OOO 
E Ft keretösszegből az alábbi járdák, járdaszakaszok felújítását valósítsa meg: 

a) Petrőczy utca 58-64. 72m
2

, 

b) Sörgyár utca páros oldal Gitár utcától 120m
2

, 

c) Gitár utca 23. előtt 66 m
2

, 

d) Újhegyi út páratlan oldal a börtönnél 51 m2
, 

e) Kéknyelű utca 4. előtt 60m
2

, 

f) Harmat utca 158-160. 59m
2

, 

g) Balkán utca páros oldal (Bihari út- Somfa köz) 395 m2
, 

h) Dömsödi utca páratlan oldal a Heves utcánál 55m2
, 

i) Gergely utca páratlan oldal a Tavas utcánál 35m2
, 

j) Sibrik Miklós út 30. előtt 51m
2

• 

Határidő: 2012. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 


