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ELóTERJEsZTÉs

a Váľosgazdá|kodásĺ és Pénziigyĺ Bizottság f0|4.06.16-i üléséľe

Táľgv: Golgota utca (Golgota tér melletti közfoľgalom számára megnyĺtott magán út)
kiizl e ke d ésé n ek fo ľ gal o m tech n i kai szab á|y ozása.

Előterjesző: Pénzes Attila Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési igyosrtá|yvezető
Készítette: Gaál Kľisztián, Mihók Lász|ő
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egy szeru szav azattöbbség szükséges.
Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Ganz tömb mellet talá|hatő (azza| szomszédos) Kolónia lakótomb lakóinak nyugalmát régőta
zavarjaaGanz tömbbe behajtók által keltett forgalom. Ennek csökkentésének érdekében hivatalunk, a
Főváľos eljáró foľgalomtechnikai kezelője BBK Zrt. Közlekedési Divíziőja között több egyeztetés
tortént.

il. Indokolás

Az 1. és 2. száłmű melléklet szerinti forgalomtechnikai szabźiyozźs, miszerint a Golgota u' a Ganz
tömbhoz tartoző (hrsz.: 3859913) Golgota térrel határos, közforgalom számára megnyitott magánút
szakaszźń a MoL benzinkúttól Delej utca sarkáig kétirányrisítja.Ugy, hogy egyben aGanztömb delej
utcai kapubehajtóját e|zárja a Delej u.(hĺsz.: 38715), és a Golgota u. (hĺsz.: 38600) közutak
forgalmától, és a forga|mat kizźtrő|agosan a most kétirányúsított közforgalmú magánúton vezeti az
orczy út felé.

Golgota utca (Golgota tér melletti közforgalom számára, megnyitott magán út) közlekedésének
foľgalomtechnikai szabźlyozása várhatőan csökkenti a Ko|ónia lakótömbre nehezedő forgalmi
teľhelést'és hozzájáru| a nyugalmuk binositźsźthoz.

ilI. Tényállás

Az II. pontb an rész|etezett fogalomtechnikai vá|toztatást onkormányzatunknak kell kezdem ényeznie a
Főváros eljáró forgalomtechnikai kezelőjénél (BKK Zrt.), amihez kell a Yfuosgazdálkodási és
Pénzügyi B izottság felhatalmazása.

Iv. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság dĺjntsön úgy, hogy fe|hata|mazza a
Polgármester urat, hogy a Golgota utca (Golgota tér melletti közforga|om számára megnyitott magán
út) közlekedésének forgalomtechnikai szabá|yozására kérelmét, az e|járő Fővárosi Foľgalomtechnikai
Közútkezelőhöz benyújtsa.

v. A döntés célja' pénziigyi hatása

A IV. pont szerinti kérelem benyújtáshoz sztikséges Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
hozzájárúása.
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A döntésnek onkormány zatlln}ľ a vonatkoztatott pénzügyi hatása nincs.

vI. Jogszabályiktirnyezetismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testĺilet és Szervei Szervęzeti

és Miĺködési Szabźt|yzatárő| sző|ő f5lf0I3. (v.f7,) önkormányzati rendelet 4. számű mellékletének
1,2'|2' pontján alapul.

A fentieknek megfe|elően kéľem ahatározat elfogadását.

Hatáłrozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság egyetért az:za|, és egyben fe|hata|mazza a Polgáľmester

Uľat' hogy a Golgota utca (Golgota tér melletti közforgalom szźtmtra megnyitott magán út)

közlekedésének forgalomtechnikai szabźiyozására kérelmet nyújtson be az e|járő Fővárosi

Forgalomtechnikai Közútkezelőhöz.

Ügyiľatszám: 16.83012014'

Helyszínek: Budapest VIII. ker. Golgota u., közforgalmú magánúti szakasza,hrsz.:38599ĺ3,
Budapest VIII. ker. Golgota u., hrsz.: 38600, és a Delej u., hrsz.: 387|5 közutak

ker e sztezó c s omóp ontj a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014.június 16.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály
Létesítményĺizemeltetési Iľoda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjáľa (megfelelő a|áh,hzandő|):

indokolt hirdetőtáblán hon|apon

Budapest, 20 14. június 13'

€
Pénzes Attila

ugyosztá|yvezeto
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