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I. Tartalmi összefoglaló 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. 
melléklete 500 millió Ft előirányzatot biztosít a fővárosi kerületek burkolatlan 
útállományának csökkentésére. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való 
ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló 
mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítésére használható fel. Ebből az összegből 
kerületünk által felhasználható keret 2012. évben - a Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
tájékoztatása szerint- bruttó 9 222 603 Ft. 

A normatív támogatás felhasználásához a Főépítészi Csoport megküldte a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) részére a Tarkarét utca (Ezüstfa utca
Fűz utca) parkolóval egyesített, 2012. június 9-én jogerőssé vált terveit, amely a tervezői 
költségbecslés szerint bruttó 175,12 millió Ft összegbe kerül. Ez azt jelenti, hogy a támogatás 
- a 475 m hosszúságú útból - maximum 30 méter megépítésére lenne elegendő, mely 
eredményeként csupán a jelenlegi sűrű növényzettel benőtt területet lehetne elérni, lehetőséget 
biztosítva ezzel az illegális szemétlerakásra. Ezért javaslom más földút szakasz szilárd 
burkolattal való ellátását. 

A Tarkarét utca kiépítése fontos feladat, amelyet meg kell valósítani lehetőség szerint már 
2013. évben. Az engedélyben szereplő Fővárosi Vízművek Zrt. nyilatkozata a nyomvonalat 
illetően jelentős bizonytalanságot tartalmaz, amely szerint a vezeték "bizonytalan mélységben 
és nyomvonalon helyezkedik el" és minimum l ,O m földtakarást írnak elő az új út esetén. Ez a 
helyzet akár a kivitelezés ellehetetlenítését is jelentheti, ezért szükségesnek tartom a 
nyomvonal feltárását elvégezni még a közbeszerzési eljárás megindítása előtt. 

A Vagyonkezelő megvizsgálta, hogy a kerületben hol van olyan földút, ahol a rendelkezésre 
álló keret a legoptimálisabban felhasználható oly módon, hogy a kivitelezéshez szükséges 
tervek is elkészüljenek A jelenleg meglévő földutak közül nehéz volt kiválasztani azt a 
szakaszt, amely megfelel a jogszabályi feltételeknek és az Önkormányzat érdekeit sem sérti. 
Vagyonkezelő a Sárosi utca kiépítését javasolja 65 méter hosszban. 

A Sárosi utca a Vasgyár utca és Noszlopy utca között található. Az utca fele kiépített 
burkolattal ellátott út, a másik fele azonbanjelenleg földút. Az új útpálya 7,0 m szélességben 
épül ki, a telephelyek felől a jelenlegi vonalvezetésnek megfelelően süllyesztett szegély, a 
másik oldalon az út csökkentett szélességéből adódóan elhúzva 'K' szegély övezi. A 
kapubejárókat az út kiépítésével egyidejűleg meg kell építeni (2 db). A vízelvezetésre a 
páratlan oldalon szikkasztó árok kerül kiépítésre. 



II. A végrehajtás feltételei 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat által2012. évben felhasználható keret a 
"belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása" címén bruttó 9 222 603 Ft. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 
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.... /2012. ( ........ )határozata 
a belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása 
normatív támogatásának 2012. évi felhasználásáról 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat részére- a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletében - a 
"belterületi foldutak szilárd burkolattal való ellátása" címen 2012. évben biztosított 
keretösszegből a Sárosi utca épüljön meg a Vasgyár utcától a jelenlegi burkolathoz 
csatlakoztatva. 
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