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Tisztelt Képviselő-testület! 

A 13/1998. (III. 24.) BKÖ rendelet 1§ (1) bekezdésében a Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 
álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatának felbontását november 15-től március 
15-ig terjedő időszakban megtiltotta. 
Ugyanezen § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a téli munkavégzési szabályok betartásának 
előírásával a tilalom alól - kérelemre - szigorú kivételként felmentés adható jelentős közérdeket 
képviselő, halasztást nem tűrő közművesítések - távközlési vezetékek kivételével - valamint út- és 
járda építésének szükségessége esetén. 

A felmentés eldöntését a rendelet a Vagyongazdálkodási és Kerületfejlesztési Bizottság hatáskörébe 
utalta. A Vagyongazdálkodási és Kerületfejlesztési Bizottság megszűnt, helyette a Gazdasági 
Bizottság jött létre. Nem történt mg a SzMSz módosítása, mely megjelöli, hogy a 
Vagyongazdálkodási és Kerületfejlesztési Bizottság hatásköri jogosultságai mely bizottság 
hatáskörébe kerülnek, ezért döntésre jogosult a Képviselő-testület a Gazdasági Bizottság 
ajánlásának figyelembe vételével. 
Az előterjesztésünkhöz mellékeljük a mai napig beérkezett felmentést igénylő kérelem másolatát. 

Munkavégzés helye: Bp. X. ker. Kozma utca - Felsőcsatári úton 
Munka neme: nagyközép nyomású gázvezeték rekonstrukció 
Kivitelező: PULZUS ZRt. (1112 Budapest, Kőérberki út 16.) 
Időpontja: 2010. november 15. - 2010. november 30. 

A munka elvégzésére a nagynyomású gázhálózat rekonstrukciójának mielőbbi befejezése miatt 
van szükség. A kivitelezés két ütemre lett bontva, melyből az I. ütem 2010. október 22. napjáig 
lezajlott. AII. ütem kivitelezésére 2010. november 4. - 2010. november 30. között kerül sor. 
Tekintettel a Kozma utca forgalmára és a kiviteli munka minél előbbi befejezésére, valamint az 
útburkolat helyreállítására felmentés megadását javasoljuk 
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Tárgy: Javaslat téli munkavégzés tilalma 
alóli felmentés 

Melléklet: 1 lap. kérelem másolat 

A Gazdasági Bizottság 2010. november 3-i ülésén tárgyalta a téli munkavégzés tilalma alóli 
felmentést, és javasolja a Képviselő-testületnek a tilalom alóli felmentés megadását. 



Határozati javaslat: 

A Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a téli munkavégzés tilalma 
alóli felmentést megadja a PULZUS ZRt. (1112 Budapest, Köérberki út 16.) részére, a X. ker. 
Kozma utca - Felsőcsatári úton nagyközép nyomású gázvezeték rekonstrukciós munkáira 2010. 
november 18.- 2010. november 30. közötti időszakra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős személy: dr. Neszteli István jegyző 

Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Szarvasi Ákos / is 
főosztályvezető 1/ 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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Kovácsné Tóth Ágnes Osztályvezető 

Tárgy: Téli munkavégzés alóli felmentési kérelem 

Tisztelt Osztályvezető Asszony! 
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Cégünk, bontási engedély kérelmet adott be Önökhöz, a X. ker. Kozma utcai - Felsőcsatári 
úton húzódó nagyközépnyomású gázvezeték rekonstrukció végzéséhez. 

Az Önök tájékoztatása szerint - valamint a forgalomtechnikai tervek szerint is - a temető 
közelsége miatt, október 23 - november 4.-e között tárgyi munkaterületen burkolatbontással 
kapcsolatos munkát végezni nem lehet. Ezen időpontig, a teljes munkaterületen aszfalt 
szintig, mindent helyre kell állítani, és a munkaterületről le kell vonulni. 

Mivel a rekonstrukciós munkákat október 11 .-én tudjuk kezdeni, az elvégzendő -700 fm NA 
400 acél gázvezeték megépítésére, a november 15.-ig rendelkezésre álló idő - a közel két 
hetes tilalmi időszak figyelembevételével - igen kevés. 

A fentiek alapján kérjük, hogy a téli munkavégzés alól felmentés adni szíveskedjenek 
részünkre 2010. november 30.-ig. 

Ügyintézésüket köszönve, tisztelettel: 

Budapest, 2010. október 8. 
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