
. ■!■•:'•.'> kőbányai 

...,.' -,.>,i;let ülése 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat / 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Tárgy: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. sze
lektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésére vonatkozó 
közterület-használati kérelmének elbírálására 

Tisztelt Képviselő-testUlet! 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt (1081 Bp. Alföldi u. 7.) képviseletében eljáró Molnár István a 
Bp., X. kerület alábbiakban felsorolt területein 108 m2 alapterületen szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
létesítése és üzemeltetése céljára nyújtott be közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet az 
önkormányzathoz: 

1. Bp. X. ker. Bársonyvirág utcában a háromszög alakú zöldsáv területén 
2. Bp. X. ker. Hős utca 17. sz. elé, a Pongrác úttól 50 m távolságban 
3. Bp. X. ker. Gyakorló u. 3-5. szám között 
4. Bp. X. ker. Maglódi út 12. szám - Algyógyi utca felöli oldalán a földporondra 
5. Bp. X. ker. Hangár utca 69. számmal szemben az erdő szélére 
6. Bp. X. ker. Újhegyi sétány 1-3. sz. Ált. Iskola Sütöde u-i gazdasági bejárata mellett 
7. Bp. X. ker. Hang utca 2. számmal szembeni földsáv 
8. Bp. X. ker. Kővágó utca 18. számmal szemben a parkoló végénél, a Harmat utcai szervizút melletti 

földsáv. 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt a közterület-használati hozzájárulást 2009. december 0l-jétől -
2012. november 30-ig három évre szólóan kéri megadni. 

A módosított 5/2007. (11.16.) sz. önk. rendelet 4. § (3) bek. kimondja, hogy „A közterület-használati 
hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel, meghatározott időtartamra, vagy meghatározott feltétel bekö
vetkeztéig adható. 
A meghatározott időtartam maximum 1 évig terjedhet, 1 év feletti időtartam esetében a Tulajdonosi 
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt." 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (1081 
Budapest, Alföldi u. 7.) kérelmét a 2010. február 11-én megtartott ülésén megtárgyalta, és a 70/2010. 
(II. 11) sz. határozatában javasolja a képviselő-testületnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesíté
sére és fenntartására vonatkozó közterület-használati hozzájárulás érvényességi idejének 3 évre -
2009. december l-jétől 2012. november 30-áig-történő engedélyezését. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Közterület
fenntartó Zrt. (1081 Budapest, Alföldi u. 7.) kérelmét - mely a Bp. X. kerület közigazgatási területén 
108 m2 alapterületen szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítésének és üzemeltetésének közterület
használati hozzájárulás érvényességi határidejére vonatkozik - megtárgyalta és hozzájárul a közterület 
használat 2012. november 30-ig (három évre) történő megadásához. 



A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2010. február 23. 
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