
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Osztály 

Tárgy: Javaslat pénzügyi forrás biztosítására a 
Budapest Főváros X. kerület Újköztemető 
előtti körforgalmi csomópont kialakításához 
kapcsolódó kerületi feladatok megvalósításá
hoz szükséges terv készítéséhez. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Fővárosunk egyik legnagyobb létesítménye a Rákoskeresztúri Újköztemető. Az Újköztemető 
előtti ötágú csomópont jelenlegi formájában közlekedésbiztonságilag nem megfelelő és 
forgalmi nehézségeket okoz a temetőbe a be, illetve kijutás, különösen a kitüntetett napokon 
és ünnepeken. Az állandósult probléma megoldása a temető főbejárata előtti körforgalmi 
csomópont kialakítása, valamint a temető meglévő bejáratai mellett új bejáratok kialakítása. 

Kezdeményezésünkre az Újköztemető előtti körforgalom engedélyezési terveinek 
elkészítésére a Fővárosi Önkormányzat fedezetet biztosított, és az elkészült tervek 
engedélyezési eljárása folyamatban van, az engedély még 2010 évben kiadásra kerülhet. A 
körforgalom megvalósításának következő lényeges lépése az engedélyezett terv alapján a 
kivitelezés fedezetének biztosítása, amelyet információnk szerint a Fővárosi Önkormányzat a 
2011. évi költségvetésében tervez biztosítani. 

A kivitelezés megkezdéséhez a következő feladatokat kell Önkormányzatunknak 
végrehajtania: 

- A virágárusoknak kiadott közterülethasználati engedélyek felülvizsgálata, 
- A virágárusok ideiglenes helyének kijelölése és a terület előkészítése, 
- A Sírkert utcai részen a kivitelezési területen elhelyezkedő sírkőfaragóknak kiadott 

közterülethasználati engedélyek felülvizsgálata, 
- A sírkőfaragók áthelyezéséhez területet kell biztosítani, ezt követően a helyükre 

telepíthetők a virágárusok, 
- Sírkert utca KSZT szerinti közterületi szabályozása (vázrajz készíttetése), 
- A 42516, 42517 hrsz-ú ingatlanon a Budapesti Fegyház és Börtön 14 lakásos, három 

épületből álló őri szállójának elbontása, mellyel kapcsolatban, az épületek bontása 
érdekében további egyeztetés szükséges, 

- A virágárusító pavilonok új épületének egységes építészeti terveinek elkészíttetése, 
engedélyeztetése és megépítése (közbeszerzés) 

A körforgalom megépítésekor szükséges a csatlakozó útszakaszok kiépítése, valamint a körön 
kívüli tér rendezése is, ezért a komplett területrendezésből a Kerület feladatkörébe tartozó 
munkák előkészítése érdekében célszerű a szükséges terveztetést már a 2011. év elején 
megindítani: 

- út, kiszolgáló út és járdaépítés, 
- közműellátási és zöldfelületi tervezés a körön kívül, 
- virágosok ideiglenes elhelyezéséhez szükséges terület előkészítése. 

Ezek a tervek és előkészítő munkák a mellékletben lehatárolt területre vonatkoznak, kivéve a 
Fővárosi Önkormányzat által készítetett engedélyezési terv területét. Amennyiben a Fővárosi 
Önkormányzat dönt a finanszírozási kérdésben, Kerületünk is időben kapcsolódhat a munkák 
kivitelezéséhez. 
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A Gazdasági Bizottság Elnöke a Bizottság döntését a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Kérem Önöket, hogy a következő határozati javaslatokat áttekinteni és azokat elfogadni 
szíveskedjenek: 

Határozati javaslat; 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi 
szándékát, hogy az Újköztemető előtti körforgalomhoz kapcsolódó kerületi feladatok 
megvalósítása érdekében a szükséges forrást - a Fővárosi Önkormányzattal 
lefolytatott tárgyalások eredményének és a projekt kivitelezési költségeinek pontos 
ismeretében - a 2011. évi költségvetésben biztosítja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a virágárusok és a sírkövesek közterülethasználati 
engedélyeinek felülvizsgálatára. 

Határidő: 2011. j anuár 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Vörösmarty Marianna osztályvezető 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy az Újköztemető előtti terület rendezése érdelében folytasson 
tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzattal, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságával, valamint a Budapesti Temetkezési Intézettel. 

Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Újköztemető előtti körforgalmi csomópont kialakításához kapcsolódó önkormányzati 
feladatok megvalósításához szükséges tervkészítéshez 40 millió forintot felszabadít a 
pályázatok önrészére vonatkozó, felhalmozási célú céltartalékból, melyet a 2011. évi 
átmeneti költségvetésben szerepeltet. 

Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. december 3. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszfeli István 
j e g y z ő 



Készítette; 2010.11.08. 

Az Önkormányzati feladatok 
tervezési területének határa 



JELMAGYARÁZAT 

BP. TEMETKEZÉSI INTÉZET RT. 
c 

c 2 £ ^ - - * l 

Q o 

/ 
1 _ 

BUNTETESVEGREHAJTAS1 

03 
O B u -
03 

£ 
N 
O 

03 
Ü 

03 

£ 
N 
O 

INTÉZET 
B F V T Kft. 

IflöíH mw 1 
Hí í í híí 

'iiiiílillíiii 
1052 BUDAPEST 

VÁROSHÁZ U.9-11 
TELEFON: 317 34 79 
TELEFAX:31732 96 

MUNKA MEGNEVEZÉSE: 
Budapest, X. kerület, Újköztemető főbejáratának és 

környezetének környezetrendezése 

RAJZ MEGNEVEZÉSE: Környezetrendezési terv kivonata 

TERVEZŐK: 
Pogány Aurél Pintér Ferenc Metiu Valeriu Lelkes Mihályné 
K1 01-5060/05 TT/1É 01-1719/11 TT2 01-0540/02 TRK-T01-2319 
Tatai Zsombor Pető László 0 v á d j N oémi Román Péter 

EN-korl., GO-T 01-9743 

ÖGWEZETÖ: 

TERVFAJTA : 

tanulmányterv 

TÖRZSSZÁM: 

IV-41-1/07 

MÉRETARÁNY: 

M = 1:1000 
DÁTUM : 

2008.10.hó 



0+088.65 KOZMA U. északi ág tervezési szakasz vége 

Tervezett buszmegálló 0+050.1-0+068.1 kmsz között 
a jobb oldalon öbölben elhelyezve 

Gyalogos és kerékpáros átvezetés 0+031-0+037.5 kmsz között 

y -TERVEZETT KÖRFORGALOM KÖZERE 
^ stf' Csatlakozó ágak O+OOO km szelvénye/ 

Gyalqgos és kerékpáros átvezetés 0+031-0+6315 kmsj között 

42536/1 

0+064.3 Temető bej. u. ág tervezési szakasz vége 

Beavatkozási határ 

.gyalogos és^erékpáros átvezetés 0+031-0+037.5 kmsz között 

. ^ / Tervezett Taxi Várakozóhely 0+042.5-0+064 kmsz kőzött 

42514 

Í25 Í3 /4 

0+129.4 KOZMA U. déli ág tervezési szakasz vége 
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Beavatkozási 


