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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2008. április 17-én elfogadta az útépítések, csapadékvíz csatornaépítés 
és forgalomtechnikai fejlesztések középtávú felhalmozási feladatok ütemezését (243/2008. 
(IV. 17.), 244/2008. (IV. 17.) sz. és a 252/2008. (IV. 17.) sz. Kt. határozat – 1, 2, 3 sz. 
melléklet) azzal, hogy engedélyezte a 2008. évi feladatok megkezdését. 
 
A középtávú felhalmozási feladatok döntően a várt, kiírandó pályázatokhoz tartalmazták a 
feladatokat és az ehhez szükséges önrészeket. 
A pályázatok kiírása csak részben fedezte az elvárásainkat. Ebből fakadóan az elfogadott 
programok a hozzá rendelt önrészek mellett nem valósíthatóak meg teljes körűen ill. más 
forrás (kötött felhasználású normatív támogatás) biztosítja a feladatok, az útépítések, egy 
részének megvalósítását. A programokat felülvizsgáltuk. A megvalósíthatóság szempontjából 
történt felülvizsgálat valamint a program elfogadása óta eltelt időszakban felmerült lakossági 
igények figyelembevételével a programok módosítására teszünk javaslatot.  
 
A fentiek alapján felülvizsgálva az elfogadott programokat, a 2009-2010. évre vonatkozóan az 
alábbi módosításokra teszünk javaslatot: 
 
1.  Földutak szilárd burkolattal történő kiépítésének 2008-2010. évekre vonatkozó rövid 
távú programja (243/2008. (IV. 17.) sz. Kt. határozat) 
 
A három évre elfogadott forrás 234.000 eFt. Ebből 2008. évben indított tervezésekre 
előirányzott 18.831 eFt felhasználása folyamatban van. 
A programban 2008. évre meghatározott pályázandó útépítésekből 10 utca (utca szakasz), a 
KMOP-2008-2.1.1./B „ Belterületi utak fejlesztése” uniós támogatásra benyújtott pályázatnak 
része, melyekhez szükséges önerőt, 77.535 eFt forrást   a Képviselő-testület az 504/2008 
(IX.04.) Ktsz , az 505/2008 (IX.04.) Ktsz. és az 506/2008 (IX.04.) K tsz. határozatokkal 
fogadta el. E forrás a 2007. évi KMOP-2007-2.1.1./B „ Belterületi utak fejlesztése” tárgyú, de 
elutasított pályázatra biztosított forrás része. A KMOP-2008-2.1.1./B „ Belterületi utak 
fejlesztése” u pályázat része a Deák F. utca (Táncsics Mihály  u. – Bajcsy Zs. u. közötti 
szakasz) ill. a Magyarádi utca is, így e két utca megvalósításához biztosított önrész más 
útépítésre felhasználható. Ugyanúgy felhasználható a Királyerdő utca (Tihanyi u. – Kövecses 
u. közötti szakasz) ½-ed részéhez betervezett pályázati önrész is, hiszen Szigetszentmiklós, 
bár elvi megállapodásunk volt a közös megvalósításra, anyagilag nem tudott hozzájárulni a 
beruházás megvalósításához. 
 
A központi költségvetésből Önkormányzatunk számára biztosított normatív támogatásból 
2008. évben a pályázandó útépítések közül, melyek kategóriájuk miatt ( lakó utak) a 
pályázatban nem szerepelhettek, megvalósult 2 utca ill. 2009-ben megvalósul 5 utca szilárd 
burkolattal történő kiépítése. 
  
A pályázandó utak közül a programból hasonló okok miatt kimaradt két utca, melyek 
megvalósításának jelenleg nincs fedezete. Ezek az alábbiak. 
 

Seregélyes utca (Mária királyné u. – Fácános u.) 
Zerge utca (Nyúl u. – Szarvas u.) 
 

Bekerülési költségük: 35.200  eFt 
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A programban javasolt kivitelezések számítva a pályázati megvalósíthatóságra, 2009 és 2010 
évre csak a kivitelezés becsült összegének pályázati önrészét tartalmazza. A programban 
javasolt 2010 évi kivitelezések (szintén csak az önrész mértékét tartalmazzák forrásként) már 
feltételezték a szennyvíz csatorna beruházások  Fővárosi Önkormányzat által történő 
megvalósítását 
A fentiek alapján olyan utca, utca szakaszok kiépítését javasoljuk, melyek már 
szennyvízcsatornával ellátottak. 
A készülő útépítések engedélyezési terveinek, 2008. évben indított beszerzések közel fele, 
már a szennyvízcsatorna megvalósítását követő útépítések építési engedélyezési terveit teszik 
ki. Ezek megvalósítása az engedélyek jogerőssé válása után indíthatók 2010 évben. A 100 %-
os forrás biztosításával azért javasoljuk a már szennyvízcsatornával ellátott utcák 
megvalósítását, mivel ezek az utcák lakó utcák és emiatt nincs valószínűsége, hogy pályázati 
forrás biztosítható lesz rá. 
A fentiek alapján az alábbi módosításra teszünk javaslatot: 
                                                                                                                        eFt 

Sorsz. Feladatok Eredeti 
forrás 

Módosítás Módosított 
forrás 

2008. év    
1. Tervezések 18.831 0 18.831
2. Királyerdő utca (Tihanyi u.-Kövecses 

u.) kivitelezés 
 

3. Deák F. utca kivitelezés  
4. Magyarádi utca kivitelezés  
2-4 – ig Kivitelezési feladatok   2008 év  (csak 

30 % önrész) 
49.980 -49.980 0

2008. év összesen: 68.811 -49.980 18.831
2009. év  
1.  Tervezések 2009. 17.037 0 17.037
2. Kivitelezések 2009.  

Az eredeti programból Aradi vrt.útjától – 
Rév utcáig (csak önrész 30 %) 

65.460 -65.460 0

3. Seregélyes utca (Mária királyné u. – 
Fácános u.)  

0 +12.000 12.000

4. Zerge utca  (Nyúl u. – Szarvas u.) 
 

0 +23.200 23.200

2009. év összesen: 82.497 -30.260 52.237
2010. év  

1. Kivitelezések 2010 
Az eredeti programból a Sás utca 
feladattól - Királyhágó utca feladatig ( 
csak önrész 30 %) 

82.692 -82.692 0

2. Aradi vrt. u. (Tihanyi u - Tátra u) 0 +19.500 19.500
3. Gyopáros u. (Juharos u - Tölgyes u) 0 +6.700 6.700
4. Gyopáros u. (Damjanich u - Juharos u) 0 +8.400 8.400
5. Juharos u. (Damjanich u.- Gyopáros u) 0 +31.000 31.000
6. Mókus u. (Szarka u – Mókus u) 0 +12.300 12.300
7. Harmatos u. (Damjanich u –Szellős u) 0 +11.500 11.500
8. Olt utca 0 +4.300 4.300
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9. Virágos utca 0 +4.300 4.300
10. Sáfár P. (Csepeli M. u –Sáfár u.11.) 0 +10.000 10.000
11. Varjú u. (Ölyv u – Keselyű u)  0 +12.300 12.300
12. Kriván u. (Mária kir.né u – Háromszék 

u) 
0 +14.700 14.700

13. Erőmű u. (Csapágy u – Szentmiklósi u) 0 +9.100 9.100
14. Gerle u. (Mókus u - Gerle u) 0 +4.300 4.300
15. Acélmű utca (Csapágy utca - 

Szentmiklósi út között) 
0 +14.532 14.532

2010. év összesen: 82.692 +80.240 162.932
2008-2010 év összesen: 234.000 0 234.000
 
A jóváhagyott forrás nem változik. 
 
 
 
 
2.  Csapadékvízelvezetés középtávú fejlesztési programja 2008-2010. év (244/2008. (IV. 
17.) Kt. sz. határozat) 
 
Az elfogadott forrás 2008-2010. évre 95.000 eFt. Ebből az uniós pályázatra, mely elnyerte az 
igényelt támogatást, lekötött 7.020 eFt, illetve a 2008. évben indított tervezésekre 10.200 eFt 
összeg felhasználása folyamatban van. További  Úniós pályázat kiírása, mellyel a kerületünk 
csapadékvíz elvezetési gondjainak megoldását segítené és Önkormányzatunk sikerrel 
pályázhatna nem várható. Így, mivel, a programban 2009. évben csak 10 % -os, 2010 évben  
pedig 30 %-os önrésszel számoltunk a kivitelezések , bízva a kiírandó pályázatokban, a 
betervezett feladatokhoz nem elegendő a forrás. Emiatt a 100 % - os forrással megvalósuló 
feladatok megvalósítására teszünk javaslatot, mely feladatok a későbbiekben alapfeltételt 
biztosítanak az elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetésének további kiépítésére , 
enyhítve a Királyerdő csapadékvíz elvezetési gondjait. Ugyanakkor a szélsőséges időjárásból 
fakadó csapadék mennyiségek elvezetésére, a lakossági igények kielégítését jelentő kisebb 
volumenű beruházások kiépítése is szükséges (Nyírfa utca, Gombos tér) Az Ady E. utcai 
keresztező csatorna felbővítése  az Ady E. utcától északra fekvő területek hasznosításának 
lehetőségét biztosítja a terület csapadékvizeinek biztonságos elvezetése mellett. 
A fentiek alapján 2009-2010. évre az alábbi módosító javaslatokat tesszük: 
                                                                                                                                            eFt 

Sorsz. Feladatok Eredeti 
forrás 

Módosítás Módosított 
forrás 

2008 év    
1. Csapadékvíz csatornák tervezés 25.510 -15.310 10.200
2. 4 db Kis-Dunába történő kivezetés (10 

% önrész) 
7.020 0 7.020

2008. év összesen 32.530 -15.310 17.220
2009. évi  kivitelezések    

1. Hollandi út (Királyerdő u. – Jegenye 
u)(10 % önrész) 

2.010 -2.010 0

2. Hollandi út (Határ u - Ladik u. 
között)(10 % önrész) 
 módosított szakaszon 
Evezős u –Ladik u között páratlan oldal 

5.010
 
 
 

+28.990 34.000
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3. Hollandi út (Matróz u - Jegenye u.)(10 
% önrész) 
 módosított szakaszon 
Matróz u. – Damjanich u. 

1.800
 
 
 

+14.900 16.700
4. Vasas utca (10 % önrész) 1.800 -1.800 0
5. Határ u. – Liget u. (10 % önrész) 4.800 -4.800 0
6. Kecsege utcai kivezetés (Hollandi út 

bővített) 
0  

+17.000 17.000
7. Nyírfa utcai víznyelők, csatorna 0 +5.700 5.700
8. Víznyelők (II. Rákóczi F. u, Gombos tér) 0 +1.550 1.550
 

9. 
Ady E. úti keresztező tehermentesítő 
átépítése (engedélyezés, kivitelezés) 

0  
+2.830 2.830

2009. év összesen: 15.420 +62.360 77.780
2010. évi kivitelezések (30 %- os önrésszel számolva)  

1. Határ út, Szatmári utca  
2. Pálma utca  
3. Medve utca  
4. Királyhágó utca  
5. Pikkely utca  
6. Királyerdő utca  

  1-6 . 
ig   

 Kivitelezési feladatok 30 %-os önrész 47.050 -47.050 0

2010. év összesen: 47.050 -47.050 0
2008-2010 év összesen: 95.000 0 95.000
 
A jóváhagyott forrás nem változik. 
 
 
 
3. Közutak forgalomtechnikai fejlesztése 2008-2010. évre (252/2008. (IV. 17.) sz. Kt. 
határozat.) 
 
 
Az április 17.-i Képviselő-testület döntésének megfelelően a 2008 évben indítható feladatok 
közül befejeződtek a járda felújítási munkák. A parkoló építések előkészítő munkái 
elkészültek (tervezések, építési engedélyek, ill. az engedélyezési eljárások változása miatt két 
esetben az engedélyezési eljárás megszüntetésére került sor – az új szabályozás szerint nem 
engedély kötelesek). Jelenleg a kivitelezés közbeszerzési eljárásának előkészítése zajlik. A 
kivitelezések az I. félévben várhatóan – sikeres közbeszerzési eljárás esetén – befejeződnek.  
 
A Petz F. utcai csapadék csatorna korszerűsítési munkáira a tervek elkészültek. Az ezzel 
kapcsolatos forgalomtechnikai változások engedélyezése folyik. A kivitelezés, hasonlóan a 
parkoló építésekhez 2009. I. félévében megvalósulhat. A tervezési munkák folyamatban 
vannak, egy feladat kivételével. E feladat a Kölcsey F. u – Akácfa utca jelzőlámpás 
csomópont engedélyeztetése, de e beruházást, egyéb, a közbiztonság szempontjai alapján 
fontosabb forgalomtechnikai beavatkozások miatt, nem javasoljuk. Az előkészítettség alapján 
a 2008. évi előirányzatok pontosításra szorulnak, ezért ezek módosítására is teszünk 
javaslatot. 
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A 2009-2010 évre elfogadott beruházások közül, az egyéb kapcsolódó fejlesztések 
bizonytalansága alapján, a Tejút u.- II. Rákóczi F. u és az Ady E. u – Duna utca csomópont 
korszerűsítését nem tartjuk időszerűnek, javasoljuk az elhagyását ebből, a 2010-ig tartó 
programból. A Fővárosi Önkormányzat a Tejút u. – II. Rákóczi F. u. kereszteződésben 
forgalomjavító beavatkozásokat végzett 2008 évben, melyek a közlekedést kedvezően 
befolyásolták. Ugyanakkor, mivel nem várható a Fővárosi Önkormányzat indításában a 
Széchényi u – Kassai u. kereszteződés átalakítása, annak jelzőlámpás kiépítésének tervezését 
javasoljuk felvenni a programba. Hasonló igényként merült fel a Táncsics M. u – Katona J. u 
és József A. u. kereszteződések jelzőlámpás kereszteződésévé alakítására, ill. egyéb helyeken 
gyalogátkelőhelyek engedélyeztetésére, mely tervezésének indításához, melyhez  szintén 
kérjük a Képviselő-testület jóváhagyását. A tervezések végrehajtásával szeretnénk elérni, 
hogy a Fővárosi Önkormányzat a következő években végrehajtsa, vagy legalábbis járuljon 
hozzá e beruházások kivitelezéséhez. A Kölcsey – Erdőalja utca jelzőlámpás csomópont 
építése kapcsán az Erdőalja utca páratlan oldalán a busz öböl kialakításához szükséges járda 
alatt 20 cm mélységben  5 db 10 KV-os kábel találtak, melyek kiváltása feltétlenül szükséges. 
Ennek maximális költsége 5.000 eFt, melyet az „Északi”bevétel terhére „ lehetséges 
biztosítani. 
 
Ugyanígy, jogos lakossági igényre újabb parkoló felújításokat, forgalomcsillapításokat 
javaslunk megvalósíttatni. A közlekedés biztonsága és ezzel együtt a közbiztonság érdekében 
közvilágítás fejlesztésekhez kérjük a Képviselő-testület jóváhagyását. 
 
 A jóváhagyott forrás: 342.000 eFt, melynek teljes összege nem változik. A végrehajtás alatt 
álló, ill. a végrehajtandó feladatok módosítását és előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk. 
 
 
 
                           eFt 

Sorszám feladatok 
eredeti 
forrás módosítás 

módosított 
forrás 

2008. év (2009 évre áthúzódó feladatok is) 

1. 

Petz F. utca (Szent Imre tér - 
Karácsony S. utca között), 
csapadékvíz-csatorna korszerűsítés, 
tervezés, kivitelezés, víznyelő 
építés, szőnyegezés  28.000 +6.000  34.000 

2. 
Szent István út - Hollandi út 
körforgalomnál parkoló építés  3.400 +500  3.900 

3. 

Hollandi út vége (busz forduló) 
parkoló építés és a parkolóhoz 
történő útcsatlakozás kiépítése 2.600 +600  3.200 

4. 
Névtelen utca (Ady ltp.) parkoló 
felújítás 5.600 +1.000  6.600 

5. 
Erdősor utca - Technikus utca 
gyalogátkelőhely kialakítás 3.000 0  3.000 

6. 

Kölcsey utca - Völgy utca 
csomópont jelzőlámpás 
csomóponttá alakításának 
tervkiegészítése, engedélyeztetése 1.000 0  1.000

 6



7. 

Kölcsey utca - Völgy utca 
csomópont jelzőlámpás 
csomóponttá alakítása (50 %-os 
fedezet) 20.000 +500  20.500 

8. 

Kölcsey utca - Akácfa utca 
csomópont jelzőlámpás 
csomóponttá alakításának 
tervkiegészítése, engedélyeztetése 1.000 -1.000  0 

9. 

Járdafelújítások ( eredeti program 
ban a Szabadság utca 29-39 sz 
feladattól a Fogarasi utca két oldali 
járdáig) 41.900 -3.000  38.900 

10. 

Kossuth L. utca - Szent Imre tér - II. 
Rákóczi F. út - Szent István út által 
határolt terület parkolási és forgalmi 
rendjének kialakítása (lakó-pihenő 
övezetté alakítása) 3.500 0 3.500  

11. 

Tanácsház utca - Táncsics M. utca - 
Széchenyi utca - Kossuth L. utca 
által határolt terület parkolási és 
forgalmi rendjének kialakítása 
(lakó-pihenő övezetté alakítása) 3.500 0 3.500  

12. 

Koltói Anna utca - Táncsics M. utca 
- Ady E. utca - II. Rákóczi Fe. Út 
által határolt terület parkolási és 
forgalmi rendjének kialakítása 
(lakó-pihenő övezetté alakítása) 3.500 0 3.500  

2008. év összesen: 117.000 +4.600  121.600 
2009. évi kivitelezések     

1. 
Erdősor utca - Technikus utca 
gyalogátkelőhely kialakítása 5.000 0  5.000 

2. 

Tejút utca - II. Rákóczi F. út 
csomópont korszerűsítés kiviteli 
tervei 3.000 -3.000  0 

3. 

Ady Endre út - Duna utca 
csomópont korszerűsítés kiviteli 
tervei 3.000 -3.000  0 

4. 

Szabadkikötő út - Szikratávíró utca 
csomópont jelzőlámpás 
csomóponttá alakítása (tervezés) 4.000 0  4.000 

5. 

Szabadság utca - Erdősor utca 
csomópont korszerűsítése, 
jelzőlámpás csomóponttá alakítása 
(tervezés) 5.000 0  5.000 

6. 

Szentmiklósi út járdafelújítás 
mindkét oldalon szakaszosan és a 
II. Rákóczi F. út , Csepeli út 
hiányzó járdaszakaszainak 
elkészítése 20.000 0  20.000 
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7. 
Béke tér parkolási és forgalmi rend 
kialakítás és Nap utca 24.000 0  24.000 

8. 

Kossuth Lajos utca - Szent Imre tér 
- II. Rákóczi F. út - Szent István út 
által határolt terület parkolási és 
forgalmi rendjének kialakítása  30.000 -5.000  25.000 

9. 

Tanácsház utca - Táncsics M. utca - 
Széchenyi utca - Kossuth L. utca 
által határolt parkolási és forgalmi 
rendjének kialakítása  30.000 -5.000  25.000 

10. 

Koltói Anna utca - Táncsics M. utca 
- Ady Endre utca - II. Rákóczi F. út 
által határolt parkolási és forgalmi 
rendjének kialakítása  10.000 0  10.000 

  
 
     11. 

Gyalogátkelőhelyek tervezése 
(Plútó u. – Rakéta u., Késmárki u., 
Szent István u. 232.) 0

 
 

+7.500 7.500

12. 

Jelzőlámpás tervezések 
(Széchenyi u - Kassai u., Táncsics -
József  A.u, Táncsics u.- Katona 
J.u.) 0 +9.200 9.200

13. 

Parkoló felújítás  
(Szent I. u. 216 környéke, Kossuth 
L. 124-130 mögött, Völgy utca 7-
9sz. gyephézagos parkolók, 
Bánya utca –Szigligeti u. - Reggel 
u. között, Völgy u –Reggel u között  
murvás parkolók), 
 0 +13.200 13.200

14. 

Közvilágítás fejlesztése 
(Iskola tér, Virágos u., Bordás u. – 
Mázoló u. 18, Fenyves utca óvoda,  
Vihorlát u. 108, Kapos u. 26-30, 
Szentmiklósi u. 10., Füredi u. 2. 
Táncsics M u. 10-12. Kapos 25 sz., 
Puli stny. 18-20 – Cirmos stn.y 19-
21 között) 0 +16.100 16.100

15. Erdőalja utca 10 KV kábel kiváltás 0 +5.000 5.000
2009. év összesen: 134.000 +35.000 169.000
2010. évi kivitelezések     

1. 
Tejút utca - II. Rákóczi F. út 
csomópont korszerűsítés 20.000 -20.000  0 

2. 
Ady Endre út - Duna utca 
csomópont korszerűsítés 20.000 -20.000  0 

3. 

Szabadkikötő út - Szikratávíró utca 
csomópont jelzőlámpás 
csomóponttá alakítás 28.000 0  28.000 
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4. 

Terelőszigetek létesítése a 
Széchenyi u. - Kassai u. 
csomópontnál  3.000 -3.000  0 

5. 

Damjanich utca járdafelújítás 
mindkét oldalon szakaszosan és a 
Lámpás utca északi oldali oldalán 
járdaépítés végig tervezéssel 20.000 0  20.000 

6.  

 Közvilágítás fejlesztése ( Nyuszi 
stny. – Akácfa u, egyedi 
lámpatestek) 0 +8.400  8.400 

2010. év összesen: 91.000 -34.600  56.400 
        
2008-2010. év összesen  342.000 +5.000  347.000
 
A jóváhagyott forrás 5.000 eFt-tal változik, mely az északi bevétel terhére biztosítható.. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosított programokat fogadja el, és egyben 
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze a feladatok ütemezett végrehajtását. 
 
 
Budapest, 2009. március 17. 
 
 
       Orosz Ferenc 
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Határozati javaslatok: 
 

1. sz.  Határozati javaslat 
 

      Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
243/2008. (IV. 17.) Kt. sz. Határozatát, a „Földutak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének 2008-2010. évekre vonatkozó rövidtávú programját az alábbiak szerint 
módosítja és engedélyezi a program szerinti megvalósítást  

                                                                                                                        eFt 
Sorsz. Feladatok Eredeti 

forrás 
Módosítás Módosított 

forrás 
2008. év    
1. Tervezések 18.831 0 18.831
2. Királyerdő utca (Tihanyi u.-Kövecses 

u.) kivitelezés 
 

3. Deák F. utca kivitelezés  
4. Magyarádi utca kivitelezés  
2-4 – ig Kivitelezési feladatok   2008 év  (csak 

30 % önrész) 
49.980 -49.980 0

2008. év összesen: 68.811 -49.980 18.831
2009. év  
1.  Tervezések 2009. 17.037 0 17.037
2. Kivitelezések 2009.  

Az eredeti programból Aradi vrt.útjától – 
Rév utcáig (csak önrész 30 %) 

65.460 -65.460 0

3. Seregélyes utca (Mária királyné u. – 
Fácános u.)  

0 +12.000 12.000

4. Zerge utca  (Nyúl u. – Szarvas u.) 
 

0 +23.200 23.200

2009. év összesen: 82.497 -30.260 52.237
2010. év  

1. Kivitelezések 2010 
Az eredeti programból a Sás utca 
feladattól - Királyhágó utca feladatig ( 
csak önrész 30 %) 

82.692 -82.692 0

2. Aradi vrt. u. (Tihanyi u - Tátra u) 0 +19.500 19.500
3. Gyopáros u. (Juharos u - Tölgyes u) 0 +6.700 6.700
4. Gyopáros u. (Damjanich u - Juharos u) 0 +8.400 8.400
5. Juharos u. (Damjanich u.- Gyopáros u) 0 +31.000 31.000
6. Mókus u. (Szarka u – Mókus u) 0 +12.300 12.300
7. Harmatos u. (Damjanich u –Szellős u) 0 +11.500 11.500
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8. Olt utca 0 +4.300 4.300
9. Virágos utca 0 +4.300 4.300
10. Sáfár P. (Csepeli M. u –Sáfár u.11.) 0 +10.000 10.000
11. Varjú u. (Ölyv u – Keselyű u)  0 +12.300 12.300
12. Kriván u. (Mária kir.né u – Háromszék 

u) 
0 +14.700 14.700

13. Erőmű u. (Csapágy u – Szentmiklósi u) 0 +9.100 9.100
14. Gerle u. (Mókus u - Gerle u) 0 +4.300 4.300
15. Acélmű utca (Csapágy utca - 

Szentmiklósi út között) 
0 +14.532 14.532

2010. év összesen: 82.692 +80.240 162.932
2008-2010 év összesen: 234.000 0 234.000
 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
       Végrehajtásra: 2010. december 31. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
    Végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt vezérigazgató 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 
 

2. sz. Határozati javaslat 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
244/2008. (IV. 17.) Kt sz.. határozatát, „ a Csapadékvízelvezetés középtávú fejlesztési 
programja 2008-2010. év „  az alábbiak szerint módosítja és engedélyezi a program 
szerinti megvalósítást.  

 
                                                                                                                                            eFt 

Sorsz. Feladatok Eredeti 
forrás 

Módosítás Módosított 
forrás 

2008 év    
1. Csapadékvíz csatornák tervezés 25.510 -15.310 10.200
2. 4 db Kis-Dunába történő kivezetés (10 

% önrész) 
7.020 0 7.020

2008. év összesen 32.530 -15.310 17.220
2009. évi  kivitelezések    

1. Hollandi út (Királyerdő u. – Jegenye 
u)(10 % önrész) 

2.010 -2.010 0

2. Hollandi út (Határ u - Ladik u. 
között)(10 % önrész) 
 módosított szakaszon 
Evezős u –Ladik u között páratlan oldal 

5.010
 
 
 

+28.990 34.000
3. Hollandi út (Matróz u - Jegenye u.)(10 

% önrész) 
 módosított szakaszon 

1.800
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Matróz u. – Damjanich u. +14.900 16.700
4. Vasas utca (10 % önrész) 1.800 -1.800 0
5. Határ u. – Liget u. (10 % önrész) 4.800 -4.800 0
6. Kecsege utcai kivezetés (Hollandi út 

bővített) 
0  

+17.000 17.000
7. Nyírfa utcai víznyelők, csatorna 0 +5.700 5.700
8. Víznyelők (II. Rákóczi F. u, Gombos tér) 0 +1.550 1.550
 

9. 
Ady E. úti keresztező tehermentesítő 
átépítése (engedélyezés, kivitelezés) 

0  
+2.830 2.830

2009. év összesen: 15.420 +62.360 77.780
2010. évi kivitelezések (30 %- os önrésszel számolva)  

1. Határ út, Szatmári utca  
2. Pálma utca  
3. Medve utca  
4. Királyhágó utca  
5. Pikkely utca  
6. Királyerdő utca  

  1-6 . 
ig   

 Kivitelezési feladatok 30 %-os önrész 47.050 -47.050 0

2010. év összesen: 47.050 -47.050 0
2008-2010 év összesen: 95.000 0 95.000
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
       Végrehajtásra: 2010. december 31. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
    Végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt vezérigazgató 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 
 

3. sz. Határozati javaslat 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
252/2008. (IV. 17.) Kt. sz.. határozatát, a” Közutak forgalomtechnikai fejlesztése 2008-2010. 
évre” az alábbiak szerint módosítja, a többlet 5.000 eFt előirányzatot biztosítja az „ Északi 
bevétel” terhére és engedélyezi  a program szerinti megvalósítást  
 
                           eFt 

Sorszám feladatok 
eredeti 
forrás módosítás 

módosított 
forrás 

2008. év (2009 évre áthúzódó feladatok is) 

1. 

Petz F. utca (Szent Imre tér - 
Karácsony S. utca között), 
csapadékvíz-csatorna korszerűsítés, 
tervezés, kivitelezés, víznyelő 
építés, szőnyegezés  28.000 +6.000  34.000 

2. 
Szent István út - Hollandi út 
körforgalomnál parkoló építés  3.400 +500  3.900 
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3. 

Hollandi út vége (busz forduló) 
parkoló építés és a parkolóhoz 
történő útcsatlakozás kiépítése 2.600 +600  3.200 

4. 
Névtelen utca (Ady ltp.) parkoló 
felújítás 5.600 +1.000  6.600 

5. 
Erdősor utca - Technikus utca 
gyalogátkelőhely kialakítás 3.000 0  3.000 

6. 

Kölcsey utca - Völgy utca 
csomópont jelzőlámpás 
csomóponttá alakításának 
tervkiegészítése, engedélyeztetése 1.000 0  1.000

7. 

Kölcsey utca - Völgy utca 
csomópont jelzőlámpás 
csomóponttá alakítása (50 %-os 
fedezet) 20.000 +500  20.500 

8. 

Kölcsey utca - Akácfa utca 
csomópont jelzőlámpás 
csomóponttá alakításának 
tervkiegészítése, engedélyeztetése 1.000 -1.000  0 

9. 

Járdafelújítások ( eredeti program 
ban a Szabadság utca 29-39 sz 
feladattól a Fogarasi utca két oldali 
járdáig) 41.900 -3.000  38.900 

10. 

Kossuth L. utca - Szent Imre tér - II. 
Rákóczi F. út - Szent István út által 
határolt terület parkolási és forgalmi 
rendjének kialakítása (lakó-pihenő 
övezetté alakítása) 3.500 0 3.500  

11. 

Tanácsház utca - Táncsics M. utca - 
Széchenyi utca - Kossuth L. utca 
által határolt terület parkolási és 
forgalmi rendjének kialakítása 
(lakó-pihenő övezetté alakítása) 3.500 0 3.500  

12. 

Koltói Anna utca - Táncsics M. utca 
- Ady E. utca - II. Rákóczi Fe. Út 
által határolt terület parkolási és 
forgalmi rendjének kialakítása 
(lakó-pihenő övezetté alakítása) 3.500 0 3.500  

2008. év összesen: 117.000 +4.600  121.600 
2009. évi kivitelezések     

1. 
Erdősor utca - Technikus utca 
gyalogátkelőhely kialakítása 5.000 0  5.000 

2. 

Tejút utca - II. Rákóczi F. út 
csomópont korszerűsítés kiviteli 
tervei 3.000 -3.000  0 

3. 

Ady Endre út - Duna utca 
csomópont korszerűsítés kiviteli 
tervei 3.000 -3.000  0 
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4. 

Szabadkikötő út - Szikratávíró utca 
csomópont jelzőlámpás 
csomóponttá alakítása (tervezés) 4.000 0  4.000 

5. 

Szabadság utca - Erdősor utca 
csomópont korszerűsítése, 
jelzőlámpás csomóponttá alakítása 
(tervezés) 5.000 0  5.000 

6. 

Szentmiklósi út járdafelújítás 
mindkét oldalon szakaszosan és a 
II. Rákóczi F. út , Csepeli út 
hiányzó járdaszakaszainak 
elkészítése 20.000 0  20.000 

7. 
Béke tér parkolási és forgalmi rend 
kialakítás és Nap utca 24.000 0  24.000 

8. 

Kossuth Lajos utca - Szent Imre tér 
- II. Rákóczi F. út - Szent István út 
által határolt terület parkolási és 
forgalmi rendjének kialakítása  30.000 -5.000  25.000 

9. 

Tanácsház utca - Táncsics M. utca - 
Széchenyi utca - Kossuth L. utca 
által határolt parkolási és forgalmi 
rendjének kialakítása  30.000 -5.000  25.000 

10. 

Koltói Anna utca - Táncsics M. utca 
- Ady Endre utca - II. Rákóczi F. út 
által határolt parkolási és forgalmi 
rendjének kialakítása  10.000 0  10.000 

  
 
     11. 

Gyalogátkelőhelyek tervezése 
(Plútó u. – Rakéta u., Késmárki u., 
Szent István u. 232.) 0

 
 

+7.500 7.500

12. 

Jelzőlámpás tervezések 
(Széchenyi u - Kassai u., Táncsics -
József  A.u, Táncsics u.- Katona 
J.u.) 0 +9.200 9.200

13. 

Parkoló felújítás  
(Szent I. u. 216 környéke, Kossuth 
L. 124-130 mögött, Völgy utca 7-
9sz. gyephézagos parkolók, 
Bánya utca –Szigligeti u. - Reggel 
u. között, Völgy u –Reggel u között  
murvás parkolók), 
 0 +13.200 13.200

14. 

Közvilágítás fejlesztése 
(Iskola tér, Virágos u., Bordás u. – 
Mázoló u. 18, Fenyves utca óvoda,  
Vihorlát u. 108, Kapos u. 26-30, 
Szentmiklósi u. 10., Füredi u. 2. 
Táncsics M u. 10-12. Kapos 25 sz., 
Puli stny. 18-20 – Cirmos stn.y 19- 0 +16.100 16.100

 14



21 között) 
15. Erdőalja utca 10 KV kábel kiváltás 0 +5.000 5.000

2009. év összesen: 134.000 +35.000 169.000
2010. évi kivitelezések     

1. 
Tejút utca - II. Rákóczi F. út 
csomópont korszerűsítés 20.000 -20.000  0 

2. 
Ady Endre út - Duna utca 
csomópont korszerűsítés 20.000 -20.000  0 

3. 

Szabadkikötő út - Szikratávíró utca 
csomópont jelzőlámpás 
csomóponttá alakítás 28.000 0  28.000 

4. 

Terelőszigetek létesítése a 
Széchenyi u. - Kassai u. 
csomópontnál  3.000 -3.000  0 

5. 

Damjanich utca járdafelújítás 
mindkét oldalon szakaszosan és a 
Lámpás utca északi oldali oldalán 
járdaépítés végig tervezéssel 20.000 0  20.000 

6.  

 Közvilágítás fejlesztése ( Nyuszi 
stny. – Akácfa u, egyedi 
lámpatestek) 0 +8.400  8.400 

2010. év összesen: 91.000 -34.600  56.400 
        
2008-2010. év összesen  342.000 +5.000  347.000
 
Határidő: elfogadásra : azonnal 
       Végrehajtásra: 2010. december 31. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
    Végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt vezérigazgató 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
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4. sz. melléklet  
 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Podolák Sándor városüzemeltetési tanácsnok 
     Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
  
 
      A javaslattal egyetértek 
 
  
Budapest, 2009. március 
 
                                                                                    Podolák Sándor  
                                                                           Városüzemeltetési tanácsnok 
 
 
  
2.. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Ágazatvezetővel 

     Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak 
 
 
 
 Az észrevételek javítva, átvezetve 
 
 
 

: 
  
Budapest, 2009. március 
 
                                                                                    Halmos Istvánné 
                                                                          Városgazdálkodási Ágazatvezető 
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