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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Borosné Madarász Judit és férje, 1215 Budapest, Katona József utca 30. sz. alatti lakosok 
gázvételezési problémájuk megoldásának érdekében fordultak a Képviselő-testülethez. 
Borosék 2007. februárjában vásároltak egy családi házat a Budapest, XXI. ker. Katona József 
utca 30. sz. alatt, amely közlésük szerint közművekkel nem volt ellátva. 
Az utcában található ingatlanok a korábbi években a közterületen található vezetékről 
megkapták a gázvételezés lehetőségét. A Katona J. utca 30. sz. ingatlanra a Fővárosi 
Gázművek Zrt. földgáz elosztási üzletszabályzata értelmében műszaki és biztonsági okokra 
hivatkozva az utcában lévő nagyközép nyomású vezetékről már nem engedélyezi új bekötő 
vezeték megépítését. 
A Fővárosi Gázművek műszaki ajánlatában egy kisnyomású vezeték (34,0 fm) megépítésével 
javasolja Borosék számára a megoldást. 
A kisnyomású vezeték megépítésének pénzügyi feltétele 1 693 250.- Ft (1 411 042.- Ft + 
ÁFA) megfizetése lenne, mely összegről a Fővárosi Gázművek HÉO/155-K21. számú 
ajánlatában tájékoztatta az ingatlantulajdonosakat. 
Borosék ezt az összeget a közterületi vezetéképítés vonatkozásában nem tudják finanszírozni. 
A ház vásárlása során csak 55 000.- Ft-os csatlakozási díjjal kalkuláltak, melynek 
megfizetését vállalják, így kérik a Képviselő-testületet, hogy méltányosságból az 1 638 250.- 
Ft-os támogatást részükre biztosítsák. 
A tárgyi útszakaszon burkolat felújítása még nem történt meg, így a gázvezeték építése ebből 
a szempontból engedélyezhető. 
 
Budapest, 2008. 04. 17. 
 
 
                                                                                                             Orosz Ferenc 
 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, 
XXI. kerület Katona József u. 30. sz. ingatlan gázellátásához szükséges, Borosné Madarász 
Judit és férje által kért 1 638 250.- Ft-os támogatást biztosítja a Polgármesteri Hivatal 2007. 
évi pénzmaradványában szereplő  II. Rákóczi F. úti (Betű u. – Karácsony S. u.) gázvezeték 
építési beruházás előirányzata terhére. 
 
Határidő: elfogadásra azonnal 
                 végrehajtásra: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft Hálózati Szerződésének aláírását  
                                          követő 30 nap 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
              Végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
 
 
 



 
 
 

1. sz. melléklet 
 
 
 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
Az elmúlt évek során az Önkormányzat több esetben nem támogatott olyan közműépítést, 
amely során kiemelkedően magas önkormányzati költséggel valósulna az meg. Jelen 
előterjesztés is ezt tartalmazza. 
 
 
 
 
Budapest, 2008. április 22. 
                                                                                Halmos Istvánné 
                                                                                  ágazatvezető 
 
 
                                                                                   
                                                                                      

 
 
2. Az előterjesztés egyeztetve: Podolák Sándor városüzemeltetési tanáncsnokkal 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
Mivel ez a család nem önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe (a vásárlás előtt volt 
lehetőségük tájékozódni az esetlegesen felmerülő költségek iránt) nem javaslom a 
méltányosságot gyakorolni. 
 
 
 
Budapest, 2008.  
 
 
                                                                                 Podolák Sándor 
                                                                         városüzemeltetési tanácsnok 
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Törvényességi észrevétel 
 

a „Javaslat gázvezeték építés támogatására” című előterjesztéshez 
 
 
 
Az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat arra irányul, hogy az Önkormányzat 
részesítsen – méltányosságból – támogatásban egy családot, akik a tulajdonukban álló ingatlan 
gázellátását új kisnyomású gázvezeték megépítésével tudnák csak megvalósítani a Fővárosi 
Gázművek tájékoztatása szerint.  
 
A határozati javaslat elfogadását jogilag aggályosnak tartom az alábbiak miatt: 
 
Nem célszerű, hogy a Képviselő-testület egyedi ügyekben, előre nem szabályozott feltételek 
hiányában, méltányosságot gyakorolva részesítsen nagyösszegű támogatásban egyedi kérelmezőket. 
Amennyiben a Képviselő-testület a támogatás e formájának teret kíván engedni, úgy azt álláspontom 
szerint kizárólag a kerület valamennyi lakosát érintően, előre meghatározott, szabályozott formában 
tehetné meg, ellenkező esetben az egyedi ügyben hozott döntés diszkriminatív lehet. 
 
 
 
 
Budapest, 2008. május 5. 
 
 
 
 
           dr. Szeles Gábor sk 
         jegyző 
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