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Előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
az ERECO Zrt. zöldfelületi fejlesztéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 3/2011. (L 6.) 
határozata alapján 2011. január 26-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az 
ERECO Kelet-európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. között megállapodás jött létre, 
amelynek mellékletét képező környezetvédelmi intézkedési terv magában foglalja a Budapest X. 
kerület, Gránátos utca 1-3. szám alatti telephelyen a zöldfelületi fejlesztés tekintetében vállalt 
kötelezettségeket A határidők tekintetében a megállapodás 2011. július hónapban módosításra került. 
A feladatokra megállapított módosított határidők lejártával az ERECO Zrt.-vel folytatott egyeztetésen 
elhangzottak és a benyújtott beszámoló alapján kiderült, hogy a zöldfelületi fejlesztés kivitelezési 
munkái - a bekért árajánlatok alapján - olyan magas költséget rónának az ERECO Zrt.-re, amelyet a 
jelen gazdasági helyzetben nem tudnak felvállalni. Az ERECO Zrt. azonban teljesíteni kívánja a 
vállalását, így kompromisszumos javaslatot tett, miszerint a kivitelezést szakaszokra bontottan, évi 6 
millió forint összegben kívánja a fejlesztéseket megvalósítani. 

Az ERECO Zrt. elkészítette a zöldfelületi fejlesztésre, növelésre vonatkozó "A" és "B" változatú 
ütemtervet, amelyet a Bizottság a 2012. szeptember 13-ai ülésén megtárgyalt A Bizottság a 38/2012. 
(IX. 13.) KKB határozatában egyetértett a telephelyen megvalósítandó zöldfelületi fejlesztés 
ütemezésével, és egyben felkérte a polgármestert a 2011. január 26-án megkötött megállapodás 
módosítására az alábbiak szerint: 

Ütemezés Kivitelezés határideje •· Kivitelezés·· területei 
.. 

L ütem 2012. december 31. Gránátos utca felőli oldal és a parkoló területe 

II. ütem 2013. december 31. Akna utcai közterület 

III. ütem 2014. december 31. Telephely belső területei 

IV. ütem 2015. december 31. Maglódi út felőli oldal 

V. ütem 2016. december 31. Sportpálya felőli oldal 

A szerződés módosításának előkészítése során megállapítást nyert, hogy az ERECO Zrt. által az idei 
évben fejlesztendő Akna utcai közterület egy részét a szomszédos MERKAPT Építőipari, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Zrt. (Budapest X. kerület, Maglódi út 14/ A) használja. A Hatósági Iroda a közterület
használatot megvizsgálta, amelynek során a MERKAPT Zrt. úgy nyilatkozott, hogy a terület elkerített 
közterületi részét továbbra is használni kívánja. A Hatósági Irodánál a közterület-használati 
hozzájárulással kapcsolatos eljárás folyamatban van. 

Az ERECO Zrt. a fentiek miatt kisebb Akna utcai közterületet tud a II. ütemben, 2013. december 31. 
napjáig kialakítani, fejleszteni, viszont az éves 6 millió forint összegű ráfordítást ez a kisebb terület is 
igényli, mivel a területen húzódó iparvágányokat meg kell szüntetni, és a kavicsos talajt termőföldre 



kell cserélni, ami tetemes költséget fog jelenteni. A módosított területnagyságot ábrázoló ütemezési 
helyszínrajz jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

Az ERECO Zrt. a vállalt zöldfelületi fejlesztés 2012. évre eső I. üteme szerinti kivitelezési 
munkálatokat elvégezte a Gránátos utca közterületén található területen és a parkolóban. A 
megvalósításról készült beszámoló az előterjesztés 3. mellékletét képezi. 

II. Hatásvizsgálat 

Az ERECO Zrt. telephelyének zöldfelületi, esztétikai helyzetének javítása érdekében szükséges volt 
az ütemezett fejlesztési lehetőség biztosítása. A továbbiakban az Akna utcai közterületen, valamint a 
telephely területén a zöldfelületi fejlesztés az öt évben egyenletes ütemben történő megvalósításával 
2016. december 31. napjáig a telephely esztétikus munkahelyi környezetté válik. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. február 6. 
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J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

.. ./2013. ( ...... ) számú határozata 

az ERECO Zrt. zöldfelületi fejlesztéséről 

l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az ERECO Kelet
európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt.-vel (Budapest X. kerület, Gránátos utca 1-3. 
szám) a 2011. január 26-án megkötött megállapodást a 38/2012. (IX. 13.) KKB határozata alapján az 
előterjesztés 2. mellékletét képező helyszínrajz szerint módosítsa. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. március 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

2. A Bizottság az ERECO Kelet-európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. (Budapest X. 
kerület, Gránátos utca 1-3. szám) által I. ütemben megvalósított, a Gránátos utca felőli oldal és 
parkoló területének zöldfelületi kialakítását elfogadja. 
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