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Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság !

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A beruházó Budapest Főváľos VIII. keri.ilet Józsefuárosi Önkoľmányzat (atovábbiakban: onkoľmány-
zat) megbizása alapján a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megrende|te a Teleki Lász|ő tér 17.
szźlmű ingatlan előtti közut szakaszon létesítendő gyalogátkelőhely megtervezését. A NiERNÖK SGK
Kft. (cégiegyzékszám: 01 09 739472; szék,he|y: |22I Budapest, Murányi u. 16/a.) elkészítette a szük-
séges kivite|i terveket, melyhez kérik az onkormanyzat fiilajdonosi hozzájárulását (1. számú
melléklet)'

A Teleki Lźsz|ő téren üzemelo Új ľeleki téri Piac, valamint a megújult tér felé irányuló megnöveke-
dett foľgalom miatt keľül sor a gya|ogátkelőhely létesítésére, mely a helyi adottságok és igények figye-
lembe vételével, a paľkolásra kialakított útszakaszon, a Teleki Lźsz|ő tér |7. szám e|őtt kerül kiépítés-
re. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 39312016, (rV.25.) szźlmíhatźrozatźlban a gya|ogźĺt-
kelőhely megvalósításának teljes körű lebonyolításával a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t
biztameg.

A Teleki Lźszllő tér ezen szakasza aszfa|t burkolattal van ellátva, amelyen egyirányú forgalom van a
Fiumei tfi irányába, az épületek felőli oldalon pźlrhuzamos, a tér felőli oldalon ferde beállású parkolás-
sal. A 4,0 m széles tipá|ya mellett 2,0 m, illetve 5,2 m széles nagykockakő burkolatuak a parkolósáv-
ok, az épületek mentén 3 ,7 m aszfa|t járda, mig a tér felőli oldalon 1 ,3 5 m széles térkó buľko|atű járda
húzódik.

Az lij kijelölt átkelőhely 3 m széles |esz, a gyalogosok részére a parkolósávba benyűló 4 m széles ,,fü-
leket'' alakítanak ki. A ,,fülek'' a jelenlegi tltpá|yát 0,5-re közelítik meg, így a, átkelési hossz 5,0 m-re
ľövidtil |e, ezze| az ttke|és biĺonságosabb lesz' Az átvezetés szélességében a kiemelt szegé|ý f cm
magasságúľa csĺjkkentik, a vakok és gyengén látok részére taktilis jeleket építenek be (f ' szźtmú mel-
léklet).

Atervezett,,fülek'' építése kapcsán ennek szélességébe eső jelenlegi kiemelt szegé|ý és nagykockakő
burkolatot elbontják, majd a tervezet1rétegľend szerint alakítják ki az źÍke|ohelyet. A fi'ilek szegél|yel
hatáľolt aszfa|t burkolatúak lesznek. A csapadékviz e|vezetése továbbra is a kiemelt szegé|y mentén,
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az iłtpáIyźn történik oly módon, hogy a fülek alatt, a meglévő szegély vonala mentén egy rácsos fo-
lyóka keľĺil beépítésre (3. számú melléklet).

A benýjtott terv részę a kivitelezés idejére vonatkozó ideiglenes valamint a végleges forgalomtechnĹ
kai terv. A végleges forgalomtechnikai terv szerint a kijelölt ryalogátkelőhelynél mindkét oldali meg-
épített fülre ,,gyalogos átkelőhely'' és kertilési iráný mutató je|zőtźtblákat helyeznek el. A burkolati
jelek theľmoplasztik kivitelben készĺil mindkét oldaláľa (4. számű melléklet).

A kérelemben és a dokumentációban részletezett TelekiLász|ő tér (hrsz: 35123/3) út- és járdaszakasza
az onkormányzat tulajdonában ál||, igy az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos onkormányzat
hozzájáru|ása'

tr. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyźtban a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A đtintés célja' pénziigyi hatása

A közteľületi munkák megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzathozzájáru|ása.

A ttulajdonosi d<jntésnek Önkormány zatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályĺ köľnyezet

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 6612012. (KI.13.) önkormrányzati
renđelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźůyzatáról szóló 3612014'
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének l.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apjtn kéręm az a|źlbbihatźtrozati javaslat elfogadását.
Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźĄźrulását adja a vĺÉn-
NoK SGK Kft. (cégjegyzékszźlm:0l 09 739472; székhely: I22I Budapest, Murányi u. I6la,) źital'
készített, a Teleki LászLó tér |7. szátmű ingatlan előtti kozút szakaszon létesítendő gyalogátkelóhely
kiviteli tervéhez, valamint a kĺjzterületi munkák elvégzéséhez, az a|źlbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosihozzź|árulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás a Teleki Läsz|ő tér (hľsz: 351'23/3) út- és jáľdaszakaszairater-
jed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közutkeze|ői és munkakezđési (burkolatbontási) hozzáýá-

rulást a vonatkozó ľendelet (I9lI994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csa-

tolásával a R,udapest Főváros VIII. keľĺ.ilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági
IJgyosztźiy Epítésügyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat ma-

radéktalanul be kell tartani,

d. kotelezi a kivitelezőt a tervben foglalt rétegrendeknek és kialakításoknak megfelelő kĹ
vitelezésre, a kapcsolódó részeknél a helyľeállítások elvégzésére:

o A bontással érintett Teleki tér ( 1 7- 1 8. hźnszám előtt) járda buľkolatát az a|źhbi réteg.
renddel kell helyľeállítani szerk ezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. ýĄ:{ cjntött sétźnyaszfa|t
10 cm vtg. C1fl|5-3f.F| beton alapréteg
10 cm vtg.fagyti|ő homokos kavics ágyazatTrq95oÁ

o A bontással érintett Teleki tér (park felől) járda buľkolatat az a|źlbbi ľétegrenddel kell
helyreállítani szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

betonkő burkolat
4 cm vtg. homokágyazat
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10 cm vtg. C|2/15-3Z-FI beton alapľéteg
10 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq91%o

A megfelelő minőségű kivitelezésért, heýeállíüáséľt aberuhźaő és kivitelező közösen 5

év garanciźtvállal,

az engedé|yes köteles a gya|ogéúkelő elkésztilt&ő| a közteľület tulajdonosát írásban ér-
tesíteni,

jelen tulajdonosihozzźĄárulás csakaz engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a dcintés napjától számitott 1 évig érvényes.

polgáľmester
2016. május 30.

FeIelős:
Határidő:

nem indokolt

Budapest, 2016. május 24'

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Gazdźikodźtsi Ügyosztály

A lakosság széles kĺjľét érintő dĺjntések esetén javas|ataakozzététel módjára
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I. számll melléklet
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Budapest Főváľos Vlt|. kerület
Józsefuároś önkormányzata
Polgármesteri HivataI
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Tisztelt Címl

A Te.leki tér 17.sz.előtt gyalogátkeĺő-he|y |étesítése vá|t szükségessé. A kiviteli terveta Mérń<ik sGK Kft ré".'.'řatté ]él].=a, Jä)śeiua,.o"i e"iáářłáoi"i Központ Zrtmegrendeĺésére.

Jelen |evetemme| átad.om a tervet 2 pé|dányba n azza|, hogy tulajdonosi-, i|lefue eztkövďően kozútkeżelői hozzĄáru|ćls.il.*t-xéo* (A hozzájáry|áśokat maĺl-ban isszeretném megkapni; mert a ńunkát šoron kivul ĺĺe|i elvelezi.t]-.--.
SegĺtségĹiket e|őre köszönöm.

Melléklet: 2 p|d.

Üdvözlettel:
i.ĺ ĺ -*. /.-.-\
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Kovérné Gonda Zsuzsa
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Budapest, 2016. május 12'
Tár$y: Vll|. ker. Te|ekitér 17.
Gya|ogát(eĺőheĺy létesítése:
Tulajdonosi éš közútkeze|őĺ
hozzájárulási kére|em
Ü.i. tnoknél: Sżabó Endre Úr
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Kovérn.é ĺs^ôn d a Zs uzsa
Vá||a|kozó, mérnok

1133. Budapest, Ronyva u.6.
Telefon: (.t) 320-31-99
Mobit: (2o) 9-4TO-TOO

E-mail: gondaZqq@yahoo. com
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2. számismelléklet
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Telekĺ Lószló iér

ifuÉgl Eruö:
! Mérncik SGK Kereskede|ml és Szolgá|tatÓ Kft.

JÓzsefvárosi Gazdá|kodási KÖzDont Zrt.

me!n6vE&; iiléreĘrány:

Budapest, VIII. Teleki LászlÓ tér 17. I u= ĺ:zoo

1221 Budapest, Murányi utca 16/a.

gyalogátkelóhely létesítése

Építési he|yszínrajz



3. szĺímri melléklet

M-M metszet

o
JELMAGYARÁZAT

TaktiIis burko|aton kívĹiIi fe|ĺjIet pá|yaszerkezete:

3 cm vastag MA-4 je|ü tntÖtt sétányaszfa|t
10 cm Vastag c12l15-32-F1 beton a|apréteg
10 cm vastag 95% tómÖrség homokos kavicságy

6 cm vastag takti|is térkó burkolat (sávos és b{itykÖs takti|is jelek)
2 cm vastag homokágyazatban
10 cm vastag c12l15-32-F1 beton a|apréteg
10 cm vastag 95% tom rségti homokos kavicságy

Kiemelt szegé|y c,|6l20-32-F1 betongerendában
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JőzsefvárosI Gazdá|kodási Kozpont zrt.

n.9i6vd*: iMérebrány:

Budapest VIII' Te|eki LászlÓtéľ 17. I M= 1i5o

1221 Budapest, Murányi utca 16la.
SGK Kereskedelmi és szo|qá|tatÓ Kft'

gyalogátkelóhe|y létesítése lo,,ää,". o,.

MĺntakeresztszeIvény



4. számumelléklet

JELMAGYARÁZAT
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Mérntĺk SGK Kereskede|mi és Szo|9á|tatÓ Kft'
1221 Budapest, Murányi utca 16/a'

JÓzsefváros| Gazdáĺkodás| Kozpont Zrt'
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Budapest, VIII' Teleki tászlő tér 17. I tĺ= ĺlsoo
gyalogátke|ôhe|y létesÍtése

yesített en9edé|yezési és

Vég Ieges forgaIomtechnikai he|yszínrajz




