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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
az „Albert Camus utca (Harmat utca - Mádi utca - Maláta utca között) útépítési 

munkái" tárgyú vállalkozási szerződéssel összefüggésben lakossági párbeszéd 
indításáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

A Miniszterelnökség pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. fejezet 2. cím 1. alcím 5. jogcímcsoport szerint 
a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán 
található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal 
történő ellátására, amely alapján egyszeri jellegű, vissza nem térítendő, 75 325 OOO Ft 
összegű központi költségvetési támogatásban részesítette a Kőbányai Önkormányzatot. A 
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges, 
fővárossal összefüggő intézkedésekről szóló 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján a 
Kormány további 89 OOO OOO Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az 
Önkormányzatnak, amely forrás fedezi a fenti pályázat önrészét. Az elnyert támogatási 
összegből az Albert Camus utca Harmat utca és Mádi utca közötti (41302/2 hrsz.), valamint a 
Mádi utca és Maláta utca közötti (41332/1 hrsz.) területeinek szilárd burkolattal történő 
ellátására kerül sor. Ezzel összefüggésben a Képviselő-testület a 320/2021. (VI. 18.) 
határozatával módosította az idei közbeszerzési tervét. 

A közbeszerzési eljárást ezt követően az ajánlatkérő Önkormányzat nevében a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. meghirdette, melynek eredménye elektronikusan elérhető 2021.08.12. óta 
az ekr.gov.hu oldalon 15566/2021-as iktatószámmal. 

Az Ihász köz 2-8. lakóival egyeztetést az Önkormányzat az útépítési tervezés semelyik 
szakaszában nem kezdeményezett. Az itt lakók petíciót1 indítottak a beruházás ellenében, 
mert véleményük szerint túl közel lenne a kétsávos út a lakóházakhoz, túlzó 
környezetszennyezéssel járna (fényszennyezés a közvilágítás miatt, zaj- és 
levegőszennyezés a gépjárműközlekedés miatt), a lakásaik értékét rontaná, és az iparvágány 
helyén lévő ökoszisztémát megbontaná, ha megvalósulna. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozattervezetet támogatni 
szíveskedjék. 

1 A petíció a képviselő-testületi ülésen az elöterjesztönél tekinthető meg. 
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II. Hatásvizsgálat 

A közbeszerzési eljárás és a szerződéskötés megtörtént, ennek ellenére javaslom, hogy az 
Önkormányzat haladéktalanul folytasson lakossági párbeszédet a környéken lakókkal. A 
döntés célja, hogy a tervezett beruházással kapcsolatos döntésekről a környéken lakókkal 
párbeszéd alakuljon ki. 

Ill. A végrehajtás feltételei 

A párbeszéd folytatása önmagában még nem akadályozza a megindult folyamat jogszabályok 
szerinti kezelését, de a párbeszéd nyomán lehetőség lenne olyan változtatásokban történő 
megegyezésre, amelyek a beruházást a lakosság számára is elfogadhatóbbá tennék. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2021. augusztus 19. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

r:jfet"zlAVt- .,B,iu~ 
Stemler Diána 

képviselő 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2021. (VIII. 26.) határozata 

az „Albert Camus utca (Harmat utca - Mádi utca - Maláta utca között) útépítési 
munkái" tárgyú vállalkozási szerződéssel összefüggésben lakossági párbeszéd 

indításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az „Albert Camus utca (Harmat utca 
- Mádi utca - Maláta utca között) útépítési munkái" tárgyú vállalkozási szerződéssel 

összefüggésben folytasson lakossági párbeszédet a környéken lakókkal. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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