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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Budapest XXI. kerület Kolozsvári utca 61-63. cím alatti, 207654 és 207664 hrsz-ú 
ingatlanokon lévő Mátyás Király Általános Iskola az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Közép-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt, „A jövő iskolája, az iskola jövője” 
című, KMOP-4.6.1/B-2-2008-0205 azonosító számú pályázaton indult. Nyertes pályázat 
esetén az iskola tornatermet kíván építeni.  A pályázatot elbíráló VÁTI Magyar Regionális 
Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Budapesti Területi Irodája 2008. 03. 11-én kelt levelében 
arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, e pályázatot formai szempontból befogadta 
A tornaterem építéshez azonban szükség van az iskola 207654 és 207664 hrsz-ú ingatlanai 
között lévő, forgalom elől elzárt – (207663) hrsz-ú Pakos Imre utca 279 m2 nagyságú – 
területére. 
 
A Pakos Imre utca 279 m2 nagyságú – 207654 és 207664 hrsz-ú ingatlanok közötti – 
ingatlanrész igénybevételéhez e területet (a jelenlegi) forgalomképtelen minősítése helyett 
korlátozottan forgalomképes ingatlanok körébe kell átsorolni, majd egyesíteni kell az iskolák 
ingatlanaival. 
Az átsorolás előkészítése céljából T-79.385 ttsz. változási vázrajz készült, mely a Pakos Imre 
utcát kettéosztja, az átminősítendő területrésznek önálló helyrajzi számot alakít ki. Az 
átsorolni kívánt közterületet kialakító T-79.385 ttsz. változási vázrajzot az engedélyező 
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat POHI Építésügyi Osztálya 
jelenleg még nem bírálta el. 
 
A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 2007. 12. 21-én kelt, K-2416/HBO számú levelében 
tájékoztatott, hogy a Pakos Imre utcában dn 160 PE kisnyomású vezeték üzemel, melynek 
kiváltásához a beruházó (Önkormányzat) költségére hozzájárul. A megszűnő vezeték helyett 
dn 200 PE kisnyomású elosztóvezeték megépítése szükséges a XXI. ker. Szent István út 
(Kolozsvári utca és Cseh Mihály utca közötti szakaszán) mintegy 80 fm hosszban. Továbbá 
tájékoztatott arról, hogy a dn 160 PE elosztóvezetékről a 207654 hrsz-ú ingatlan (iskola) 
irányában leágazó vezeték üzemel. A telekegyesítés után a meglévő elosztóvezeték egy 
szakasza csatlakozó vezetékként üzemelhet tovább, amennyiben a közterületen elzáró 
szerelvény kerül beépítésre. 
 
A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. munkatársa 2008. 02. 19-i levelében a következőkről 
tájékoztatott: 
A vezetékáthelyezés előzetes költségbecslését elvégezték, mely szerint bruttó 8,5 millió Ft 
beruházási költség várható, amennyiben a 207654 hrsz-ú ingatlan (iskola) irányában üzemelő 
leágazó vezeték átkötése nem szükséges. Továbbá tájékoztatott, hogy a Szent István úton, 
ahol a gázhálózati összekötés szükséges, 2008 évben útépítés várható. 
 
A vezetékáthelyezéssel kapcsolatban további költségként jelenik meg az iskolai leágazó 
vezeték kialakításának költsége, valamint a gázvezetékrendszer átalakításához szükséges 
tervezési, forgalomtechnikai költségek, melyek együttes becsült költsége bruttó 1,5 millió Ft. 
 
Az iskola által szerezhető pályázati pénzkeretből az esetleges gázvezeték-kiváltás költsége 
nem biztosítható. 
 



Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy döntésével - a Pakos Imre utcai gázvezeték-
kiváltás bruttó 10 millió forintos beruházási költségének biztosításával - tegye lehetővé a 
Mátyás Király Általános Iskola fejlesztését. 
 
Budapest, 2008. március 27. 
 

Tóth Mihály 
polgármester 

 
Mellékletek: 
1. számú melléklet: Előterjesztés egyeztetve. 
2. számú melléklet: FŐGÁZ Földgázelosztó Kft. 2007. 12. 21-én kelt levele. 
3. számú melléklet: VÁTI Kht. Budapesti Területi Irodájának 2008. 03. 11-én kelt levele. 
4. számú melléklet: Közműtérkép 
5. számú melléklet: (207663) hrsz földrészlet tulajdoni lapja. 
6. számú melléklet: T-79.385 ttsz. vátozási vázrajz.



Határozat javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
általános tartalék terhére biztosítja a Budapest XXI. kerület Pakos Imre utcában, (207663) 
hrsz-ú közterületen – a 207654 és 207664 hrsz-ú ingatlanok közötti szakaszán – lévő 
gázvezeték áthelyezésnek jelentkező bruttó 10 millió forintos költségét.  
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                 végrehajtásra: azonnal 

 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
              végrehajtásra: Szenteczky János vezérigazgató 

                                     CSEVAK Zrt. 
 

 A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges. 
 



1. számú melléklet: 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra mb. irodavezetővel 
    Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
  
 Javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 
 
Budapest, 2008. 03. 31. 
 
                                                                                    Kernné dr. Kulcsár Dóra sk. 
                                                                                            Igazgatási Irodavezető 
 
 
2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel 
      Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 Javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 
 
Budapest, 2008. 03. 31. 
 
                                                                                          Halmos Istvánné sk. 
                                                                              Városgazdálkodási Ágazatvezető 
 
 
3.  Az előterjesztés egyeztetve: Kocsis Mária Mátyás Király Ált. Iskola Igazgatójával 

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 Javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 
 
Budapest, 2008. 03. 31. 
 

                                                                                         Kocsis Mária sk. 
Mátyás Király Ált. Iskola Igazgató 

 



2. számú melléklet / 1. oldal: 
 

 
 
 



2. számú melléklet / 2. oldal: 
 

 
 
 



3. számú melléklet: 
 

 
 
 



4. számú melléklet: 
 

 
 
 



5. számú melléklet: 
 

 
 
 



6. számú melléklet: 
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