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ELoTERJEsZTÉs ŤJ
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Táľgy: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest belső váľosľészek komplex kerékpáľos barít
fejlesztése pľogľam ľIII. keľületet érintő szakaszok) közteľületi munkrĺihoz.
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Készítette: Mihók Lász|ó
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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbizásából a TRENECON COWI Kft.(tervező Schimmer
Eľzsébet) tervdokumentációja a|apján kérelmet nyújtott be a Budapest belső városľészek komplex
kerékpáros barát fejlesztése progľam keľetében, a VIII. kerületet érintő szakaszol<ra, a
korszerűsítéséhez sztikséges tulajdonosi hozzź!árulás megszerzésének éľdekében. (1. számú
mellékIet)

il. Indokolás

A kerékpáros utak komplex korszeľűsítéshez sztikséges aZ Önkormányzatunk tulajdonában (Bérkocsis
u.- Kölcsey u.- Kĺúdy Gyula u.- Mária u.- Gyulai Pál u.) álló, valamint a fővárosi tulajdonban, illetve
kezelésben áIló (II. János Pál pápa tér- Luther u. _ Baross u.) foľgalomtechnikai átépítése. A
kivitelezések közteľületi megindításhoz szükséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosĹ
hozzájáru|ása.

m. Tényállás

A Tewezó' és a Megbíző 2013 júniusában Ügyosztályunknak véleményezésre előzetesen, a
forgalomtechnikai ľész-tervdokumentációt megküldte. A dokumentációval kapcsolatos lényegi
módosításokat kérő szakvéleményünket 2013. június f7-én, a BKK Stratégia, Fejlesztés, Beruhazás
Diviziő részére megküldttik. Ennek átvezetése a f073. 10. 01.-én benýjtott TulajdonosĹ,
Kozűtkeze|ői hozzź!źlrulást kérő dokumentációban nem töľtént meg. A benyújtott đokumentáció
szerint töfténő megvalósulás balesetveszély növekedésével jált volna. Af013. november 18-i (BKK. -
TRENETON CowI - Józsefuárosi onkormányzat) egyertetésen tisztázőđtak a baleseti kockázatokat
csökkenthető forgalomtechnikai lehetőségek, és így a szakmai módosítások kitételekkel elfogadásra
kerültek. (2., 3., 4., 5. sz. melléIĺIetek)

Iv. Döntés tartalmának ľészletes ismertetése

Javasoljuk, hogy a Yźtrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy döntsön t,gy, hogy Budapesti
Kĺjzlekedési Központ Zrt' megbízásából a tervező TRENECON COWI Kft. (tervező Schimmeľ
Erzsébet tervdokumentációja alapján) kéľelmére, a Budapest belső városrészek komplex kerékpáros
barźt fejlesztése progľam keľetében megvalósuló' a VIII. kerületet érintő szakaszokra, a
korszeriĺsítéséhez szükséges tulaj do nosi hozzź|árulását megadj a.
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v. A diintés célja, pénziigyi hatása

A döntésnęk pénzngyihatása nincs.

vI. Jogszabályiktiľnyezetismeľtetése

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi. Önkormányzat

vagyonáľó| és a vagyon feletti tulijdonosi jogoĹ gyakorlásaról szóló 66l20lf . (KI.13.) önkormányzati

ręňdęt"t 17. $ (1' bekezdés b) pontján, uälu*i''t a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi

ónkormány'ui ŕépuĺ."lőtestület és Szervei Szewezeti és Míĺködési Szabá|yzatáról szóló 25l2|JI,3.

(v.27 ') önkormányzati rendelet 4' számí mellékletének I.4.5, pontján alapul, ami a

Yéľosgazdźtlkodási és Pénztigyi Bizottság döntését lehetővé teszi

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

Yfuosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy a Budapesti Közlekedési Kozpont Zrt.

megbĺzźsäbő| a tervezo ľnrŃBcoN CoWI Kft.(tervező Schimmer Erzsébet tervdokumentációja

atap.;ĺn1 kéľelméľe, a Budapest belső városrészek komplex keľékpáros barát fejlesztése program

keretében megvalósuló, a VIiI. kerületet érintő szakaszokra, a korszeľűsítéséhez szükséges tulajdonosi

hozzźĄ źtru|äs át me gadj a.

Ügyiratszám : 16.135412013.
Kérelmező: Budapesti Kĺjzlekedési Központ Zrt, megbízásából TRENECON CowI Kft.(teľvező

Schimmer Erzsébet)

o Helyszínek:

Budapest VIII. ker. Ifuidy Gyula u22. számelőtti kĺ'zuti szakaszon járda,utpáIya,

buľkolat-bontással nem éľintett'
Buđapest VIII. ker. Mźriau.54- 56. számok előtti kĺjzúti szakaszon jtĺrda,tÍpź/rya,

burkolatbontással nem érintett,
Buđapest VIII. ker. Bérkocsis u I5-I7 . számok előtti közúti szakaszon jtnőa, Íĺpźiya,
burkolatbontással nem érintett'
Budapest VIII. ker. Kĺilcsey u. 6. számelőtti kcjzúti szakaszon járda,iftpáIya,

buľkolatbontással nem éľintett,

Egyéb feltételek:

1. Kľúdy Gyula utcai csomópontban:
A kétiľányu kerékpár kozlekôdéshez aKrűdy Gyula utca, Rökk Szilard utca és József kľt.

közötti szakaszán,ä kő.ĺt'ól bekanyarodó kerékpárs ávbanRökk Szilárd kereszteződése előtt (

a Kľúdy Gyula ls. 22. számnti), az épületsaroknál, annak vonalában ,,STOP'' vonalat, és

elsőbbségadás kotelező táblát kell kivitelezni.

2. Kölcsey u. csomópontban:
A ,,Kiscsibé sztér,, felbli oldalon a koncentrált rakodó (ff fm hosszon kijelölt) József kőrút

felöli sarkából 4fm részentilalmat jelölve biztonságosabbá kell tenni a kerékpáros felálló hely

megköze|ítését. A szembeni oldalon ta|á|hatő kijelölt teljes hosszából (a ryalogos átkelőhely

előtti megállási tilalom hosszán túl) l, 5 m parkoló hely szakasz sztĺnik meg.



Tźrgy: Tulajdonosi hozzá|tlrúás Budapest belső városrészek komplex kerékpáros barát
fejlesztése program (VIII. kertiletet érintő szakaszok) közterületi munkáihoz.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. november f2,

A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles k<irét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjáľa (megfelelő a|źthtzandő|.):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. novembeľ 20.
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Szíĺcs Tamás
igyosztźiyvezeto
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Tärsasagunka BKK Zĺ:t. niegbízásäblttervezia 
"Budapest 

beĺsô váľÖsľési}'c}iťllł': * i'ťŕ..'i,. iv , iiilć"lá:rľTársaságunk a EKK ZÍt. ĺnegbízásäblĺtenrezi a 
"Budapest 

beĺsó váľosľési.!l*}iťłĺĺl: .,3 i''Ĺl:i: ih i !..',','".)
ének komplex keĺékpáľosbarat fejĺesztéséhez szukséges teruek e|készĺtesa{łą-*'''''',-'*'i {. ] j * - t :

lĺ., V|li.' lX,' X. keĺtiĺet)- iäľgytl munkäĹ 9nnek keľetében koľábbarł elkéseĺtet.

tÜk és 2013. május 174n Annus Vłktor łĺollégájukkai szeĺnĺílyesen ls egyeztet-

iłk a keĺii|e{iikben tervezet beavaťĺozások foęalomlechnlkaĺ terueit' Megbízá-

s.*nię éľtelmében a teĺyekre a BKK *ęvében ěs hełyett eljárva meg kelł kéľntink

a lĺivite!ęzóshez szÜkséges jiváhagyásokat és hoznájáru|ásckat.

Ennek ěĺtBtmében ké$ük, hogy tárgyi tervekĺe vonatkozóan a BKK Zrt'' mint

engedéľyes száľĺára Łeeelőĺ és fu|ajdonosi bozałJĺłľulásĺ.tltat szíveskedjenek

ĺnegadni' A BKK |ĺapcsoĺaüartója Bencze Kovács Vĺľég keľékpáros skatégiai

koodináior.

Terĺszám: 8KT848* F&S-Kfi

Terv megnsvszése: Foľga|omtechnikai és kiskoľľekciús teľv

TisztetetÍe|:

ĺ*. r.r Fł-Š*Ä .ą..{-L*Ä

Schlmmer ErzséŁel

osztáĺyvezető
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