
Budapest Főváros VIII. keľĹil et J őzsęfvźros onkoľm źnyzat Képviselő-testiiletének
Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottsága

Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyo sńźiy

ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2014. novembeľ 24.i ĺĺlésére

Táľgy: Tulajdonosi horzájáruirás Elniik utca Bláthy ottó utca csomĺipontban
gyalogátkelőhelyátalakítńsálnakktizteriiletimunkáihoz

Előteľjesaő: Pénzes Attila Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztá|yvezeto
Készítette: Szabó Endre
A napirendet nyilvrĺnosan kell taľgyalni.
A dönté s elfo gadás ríh o z e gy szerti szav azaĹIobb sé g szfü sé ge s.

Melléklet:
1. Kéľelem
2.He|yszínrajz

Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bĺzottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A BKK Zrt megbízásźlbő| a Via-Tľita Kft. (1408118. számu tervdokumeĺtáciőja alapjĺĺn)
kéľelmet nyújtott be Budapest VIII. Eln<jk utca - Bláthy ottó utca csomóponti kozépsziget
létesítéséhez szfüséges tulajdonosi hozzájarulás megszetzésének érdękében (1. szźlmtl
melléklet).

Az Eln<jk ltca az onkormanyzafunk tulajdonában źiI, de a Budapest Főviĺľos kezelésében
Iévŕ| kilneľület. A Bláthy ottó utca az onkoľmányzatuĺlk tulajdonában és kezelésében lévő
köZteľiilet. Az engedélyek megszerzéséhez, valamint a munkálatok megindításźúloz szfüséges
a tulaj dono s onkormłíny zatl;ľ,k ho zzáj źruilása.

A 16 m széles burkolatu Elnök utca foľgalma jelentős, ezen épült ki a csomópont két oldalán a
hosszú' pihenősziget és jelzőlźlmpa nélküli gya|ogátkelőhely páÍ. A Bláthy ottó utca burkolata
foľgalomcsillapított, beszűkített torkolattal ľendelkezik. A BKK Zrt. ajelenlegi nagyarźnyű
teheľforgalom miatt döntött a meglévő kijelölt gyalogos-átkelőhely fejlesztésének
sziikségességérő|, meľt a gyalogos átkelés aztiszakaszonveszé|yes a pihenő szigetek nélküli,
hosszú gyalogos feliileteken. A gyalogos útvonal úttesten töľténő rĺividítése érdekében két
kozépsziget épül, a szegélyek átépítéséve| az źtke|őhelyeket akadálymentesítik, parkolásgátló
fiileket alakítanak ki, valamint akozvilagítást is módosítjak (2. szźmtmelléklet).

Javaslom, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a k&e|mező Via-Trita Kft.
tészére, adjon tulajdonosi hozzźtjźru|ást, a Budapest VIII. Elnĺik utca _ Bláthy ottó utca
csomópontikĺzépszíget létesítéséhez, a gyalogos átkelőhely áta|akításźlloz.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés táĺgyában a d<jntés meghozata|a aTísztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása
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A kivitelezés közteľĹileti meginditásźů.rcz sztikséges a fulajdonos onkormanyzat tu|ajđonosi

hozzájaru\ása. A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályikłiľnyezetismeľtetése

Budapest Józsefuarosi onkoľmanyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 6612012. (xII.13.) önkormanyzatirende|et |7. $ (1) bekezdés e) pontján,

valamint a Budapest Fővaros VIII. keľiilet lőzsefvárosi onkormtnyzat Képviselőtestiilet és

Szervei Szewezeti és Működési SzabályzatźtrőI szőIő 36120|4. (xI.06.) önkormányzati
rendelet 7. szźĺrlú mellékletének 1.4.5. pontján alapul' ami aYáĺosgazđálkodási és Pénzügyi
Bizottság döntését lehetővé teszi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.

IJatá'ľozatĺ javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájźniását adja
Budapest VIII. Elnök utca _ Bláthy ottó utca csomópontí középsziget létesítéséhez, a
gyalo go s átkelőhely źta|akítźsźůlo z.

Ügyiratszám : 16-|382120|4
Kéľelmező: Via-Trita Kft. (tervező: LászIő Zso|t)

Helyszín: Budapest VIII. Eln<jk utca - Bláthy ottó utca csomópont

Helyreállítási kötelezettség :

a jáľda és az útpálya teljes szélességében és teljes ľétegrendben tĺjľténő végleges
helyľeállítása.

a bwkolatbontás helyszínét eIkeľülő útvonalat jólláthatóan je|zĹk,

jól láthatóan tájékonatjzk azuthaszná|őkat aburkolatbontás varhatő ídőtaÍtaÍflźltő|,

kötelezi a kivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben tĺjľténő elkészítéséľe,

a gyalogátkelőknél a csapadékvíz eIvezętés kialakítása,

aberuhźĺző és kivitelező közĺjsen 5 év gaĺanciátvźi|aI a helyreállított buľkolatért.

Egyéb kik<jtések:

- Az engedéIves' a kivitelezés teľületén érintett kiizműtulaidonosok
(kłizmíĺszoleáltatók) eseti előírásai alapián véezi az építést' valamint tőlük
helvszíni szakfelĺigyelet kéľ.

- Felhagyott kiizmű, vezetét kábet a fiildben nem maľadhat.
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A lakosság széles kĺjrét érintő dĺintések esetén javaslata a kozzététel módjĺĺľa (megfelelő
alahúzandó!):
indokolt hirdetőtáblan

Budapest, 2014. november 1 8.
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Budapest, Vĺ||. ker,

Baross utca 63 - 67.

to82

1 230-f973

Ikt. sz.: 19312014.

TIíľg\': Trrląjdonosi' és Közútkezelői
bozzttjźru|źls kérel em

Kapcsolať|aĺtó : LźszIó Zso|t
06 f0 531-2970

Tiszte|t Címzett!

A BKK NZrt megbízásából cégünk, a Via-Tľiĺa Kft kćszíti az a\ábbi tervet: .'Kískonekciĺi
2013-2015' 20i4. évi l. tęľvęzési csomag'' - Budapest teriiletén 19 db gyalogátkeiôhely
létesítése'
Az a]ábbi ĺerv ćrinti tnkormánvzatukat:

18' sz. Gyalogátke|őhe|y
Terv'szám: 1408/18
Helyszín:
Budapest VIII' kerĹilet Elnök utca - Bláth-v otto rttca csp' középszigeÍ építése

Kérem, lrogy a mellékelt ten'dokument.łció ďapjrán Tu|ajdonosi hozzájárulásukat, illetve
Kłizűtkez.elői hozzájárulásukat kiađni szĺvesketljenek

Budapest, 20l 4. október ] 7.

Üc1vĺizletteI:
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