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Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

j__. számú előterjesztés 

a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" projekt megvalósítására irányuló 
pályázathoz szükséges nyilatkozat megadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros Önkormányzata részvételével megalakult Budapest-Budaörs 
Szennyvízelvezetési Beruházó Társulás (a továbbiakban: Társulás) a Környezeti és Energia 
Operatív Program Szeunyvízelvezetés és tisztítás című pályázati eljárás (KEOP-1.2.0/09-11) 
második fordulójában a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" (a továbbiakban: 
BKISZ) projekt megvalósítására irányuló pályázatot nyújtott be. 
A projekt kerületünk közigazgatási területén 19 darab utcát érint. 

A Budapest Fő város Önkormányzata előzetes vállalások megtételéről szóló nyilatkozat megadására 
kérte fel Önkormányzatunkat A vállalások az alábbiakra terjednek ki: 

l. az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a csatornaépítés megvalósítása kizárólag a KEOP 
támogatási program feltételei szerint lehetségesek 

2. Budapest Főváros Önkormányzat feladata kizárólag a szennyvízcsatornák nyomvonalának 
sávos helyreállítására vonatkozik 

3. Önkormányzatunk felelősséget vállal arra, hogy a BKISZ keretében úthasználati díjat, 
közterület-használati díjat, útburkolatbontási díjat és más egyéb az út- és 
közterülethasználathoz köthető díjat nem vet ki a BKISZ projekt megvalósításában 
résztvevőkre. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának 
rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem közeledési célú 
igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 17. § (l) bekezdés e) pontja szerint közterület-használati díj elengedéséről különös 
méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a 
Képviselő-testület dönthet. 

A Rendelet 26. § (2) bekezdése szerint a közutak nem közlekedési célú igénybevételi díj 
megfizetése alóli felmentést a polgármester adhat. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a 
felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról szóló 13/1998. (III. 24.) önkormányzati 
rendelet értelmében az ötéves burkolatbontási tilalom alól a kerületfejlesztési ügyekért felelős 

bizottság javaslata alapján a Képviselő-testülete adhat felmentést. 

A nyilatkozat az előterjesztés 2. mellékletét, a BKISZ projekt érintett utcáit a 3. mellékletét képezi. 



II. Hatásvizsgálat 

A nyilatkozat megadásával Önkormányzatunk tudomásul veszi, hogy a "Budapest Komplex 
Integrált Szennyvízelvezetése" projekt keretében történő csatornaépítés kizárólag a KEOP 
támogatási program feltételei szerint valósul meg. Egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt 
megvalósításában résztvevőket a más esetekben alkalmazott közterület-használati díj és a közutak 
nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj megfizetése alól mentesíti. Az 
Önkormányzatunk dönt továbbá arról is, hogy az ötéves burkolatbontási tilalommal érintett 
Budapest X. kerület, Serpenyő utca és Serpenyő köz vonatkozásában a tilalom alól felmentést ad. 
E vállalásokkal az Önkormányzat bevételektől esik el, azonban ennek fejében a Társulás által 
megvalósított csatornarekonstrukció a kerület közműellátottságának és a lakosság 
életkörülményeinek jelentős javulását eredményezi. A bevételkiesés összegét pontos adatok 
hiányában meghatározni nem lehet. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. május 17. 

j-.Á(~ 
Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... 12012. ( ... ... )határozata 

a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" projekt megvalósítására irányuló 
pályázathoz szükséges nyilatkozat megadásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Környezeti és Energia Operatív Program "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" 
projekthez kapcsolódóan úthasználati díjat, közterület-használati díjat, út-burkolatbontási díjat és 
más egyéb az út és közterülethez köthető dijat nem állapít meg a projektben résztvevőkre, és a 
projekttel érintett utcákra vonatkozóan az ötéves burkolatbontási tilalom alól felmentést ad, egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 2. mellékletét képező nyilatkozatban foglalt 
vállalásokat a Nyilatkozat aláírásával megadja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. május 17. 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
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NYILATKOZAT 

Tárgy: Nyilatkozat (a BKISZ projekt keretében megvalósuló csatornaépítési munkákhoz 
kapcsolódó, útburkolati helyreállítás jellegétől függő kerületi vállalások) 

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseletében 

Tarlós István főpolgármester úr 

Budapest -Budaörs Szeunyvízelvezetési 
Beruházó Önkormányzati Társulás 

képviseletében 
Orbán Gyöngyi elnök asszony 

A Budapest Főváros Önkormányzata részvételével megalakult Budapest-Budaörs 
Szeunyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás a Környezeti és Energia Operatív Program 
(a továbbiakban: KEOP) Szeunyvízelvezetés és tisztítás c. pályázati eljárás (KEOP-1.2.0/09-11) 
második fordulójában BKISZ projekt megvalósítására irányuló pályázatot benyújtotta. 

Alulírott, Kovács Róbert Budapest X. Kerület Önkormányzata (ll 02 Budapest, Szent László tér 
29.) képviseletében eljárva, a "Budapest Komplex Integrált Szeunyvízelvezetése" (a továbbiakban: 
BKISZ) projektnek a kerületünk közigazgatási területére eső csatornaépítési munkálataihoz 
kapcsolódóan, az alábbi kötelezettségvállaló nyilatkozatot teszem: 

Kijelentjük, hogy a pályázat szerint a kerület közigazgatási területén megvalósuló szeunyvíz 
csatornaépítési munkák műszaki tartalma hatóságunkkal egyeztetésre került. 

Tudomásul vesszük, hogy a csatornaépítés megvalósítása kizárólag a KEOP támogatási program 
feltételei szerint lehetséges, illetve a projekt megvalósítására a Társulás, valamint általa Budapest 
Főváros Önkormányzata kizárólag a program feltételei és a támogatási szerződés szerint vállal 
kötelezettséget. 

Budapest Főváros Önkormányzatának - kerületünkkel szemben tett - vállalása kizárólag a 
szeunyvízcsatornák építésének nyomvonalához igazodóarr az útburkolatok (ideértve járda- és 
egyéb burkolatokat is) sávos helyreállítására vonatkozik, amely munkák a projekt elszámolható 
(támogatható) költségei terhére finanszírozhatóak. Kizárólag a sávos helyreállítás képezi Budapest 
Főváros Önkormányzatának a kerületünkkellétrejövő megállapodásban foglalt feladatát. 

Önkormányzatunk kötelezettséget vállal arra, hogy a BKISZ projekt keretében úthasználati dfjat, 
közterület-használati díjat, út-burkolatbontási díjat és más egyéb az út és közterülethez köthető 
dfjat nem vetünk ki a BKISZ projekt megvalósításában, az abban résztvevőkre. 

A jelen nyilatkozatot a szükséges felhatalmazások és jóváhagyások birtokában írtam alá. 

Budapest, 2012 ........................... . 

Budapest Főváros X. Kerület Önkormányzata 
képviseletében: Kovács Róbert polgármester 
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A BKISZ PROJEKT X. KERÜLETI CSATORNÁZÁS! LÉTESÍTMÉNYEI 2012. március 2: 

kerulet tipus utca szakaszhatar hossz me re t anyag 

10 g ra v Diósgyöri utca Gyömrői u.-Cserkesz u. 81,00 315 PVC-U 

10 g ra v Gumigyár utca Ökrös u. - 42490/23 hrsz. 89,50 500 PVC-U 

10 g ra v Kada utca megl. csatorna-Gergely u. 18,50 315 PVC-U 

10 g ra v Kiskert u. Újház u.-Mádi u. 43,50 315 PVC-U 

10 g ra v Kiskert u. Újház u. -Sörgyár u. 47,50 315 PVC-U 

10 gr av Korall utca Korall u. 4. -Névtelen u. 44,50 315 PVC-U 

10 g ra v Körösi Cs. S. u. 3. J. akna - megl. akna 1,00 500 PVC-U 

10 gr av Liget u. meglévő akna között 13,00 500 PVC-U 

10 gr av Névtelen utca Korall u. - Névtelen u. 42434/9 64,00 315 PVC-U 

10 g ra v Ónodi u. 1 j. akna - Körösi Cs. S. u. 114,50 1000 vb. 

10 g ra v Ónodi u. Liget u. - 1 j. akna 10,00 1000 ÜPE 

10 g ra v Ökrös köz Serpenyő u. - Ökrös köz 27,00 315 PVC-U 

10 gr av Petröczy utca Kemence u.-Kada u. 82,00 315 PVC-U 

10 g ra v Pogány Pesti Gábor u. -Juhász u. 109,00 315 PVC-U 

10 g ra v Pogány Pogány u. 2b - Pogány u. 4b 30,00 315 PP SN8 

10 g ra v Rákász Méhes u. - Ladányi u. 87,00 315 PVC-U -10 g ra v Serpenyő köz Gumigyár u. -Serpenyő u. i 39,00 315 PVC-U 

10 g ra v Serpenyő utca Ökrös köz - Serpenyő köz 61,50 315 PVC-U 

10 g ra v Serpenyő utca Ökrös köz - Serpenyő köz. 42480/15 96,50 400 PVC-U 

10 g ra v Serpenyő utca Ökrös u. - Ökrös köz 113,00 500 PVC-U 

10 g ra v Szentimrey u. befogadó-Újház u. 88,00 400 PVC-U 

10 gr av Tárna u. Porcelán u. - Gránátos u. 438,00 315 PVC-U 

l 10 gr av Újház u. Szentimrey u.- Kiskert u. 77,50 315 PVC-U 

i 10 g ra v Albertirsai köz Kolozsváriút-Fehér út 375,0 400,0 vb. 
--

10 mutargy műtárgy építése 
··-


