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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. TényáIlás és a diintés tarta|mának részletes ismeľtetése
A BVA Budapesti Városarculati Nonproťlt Kft. (cégegyzékszám: 01 09 207720, székhely:
l052 Budapest, Vaľoshźz utca 9-1 1.) a Moholy-Nugy Múvészeti Egyetem kĺjzremúködésével
kutatta annak lehetőségét, hogy hogyan lehetne Budapest kdztereit közelebb hozni a gyermekek
szźlmára, oly módon, amely nem csak izga|masabbá teszi számukĺa a kĺjzlekedést, de még is-
mereteiket is bővíthetik. A kutatási munka eľedményeként megsziiletett a Gyermekbarźú váľos
koncepciója.
A kidolgozott módszerek Budapest teljes belvaľosi részére optima|izá|hatók. A célcsopoľtnak
tekintendő 3-10 év közötti gyeľmekek átlagosan kevesebb, mint egy kilométeľ hosszú gyalog-
utat jĺámak be, ezeken a frekventált teľületeken töľténnének a beavatkozások. A modellezéshez
az,ÚgynevezetÍ perszőna design módszeľt alka|maztźů<, azaz 4 tipikus belvaľosi óvodás / kisis-
kolás gyermek egy napjátmodellezték le, annak tekintetében meÍTe közlekednek, hogyan hasz-
nálják a várost. Itt vizsgáIték az utak l jáÍđak minőségét, szélességét, a különb<iző tereptfugya-
kat, melyeket infógrafikán is thtźlzoltak. Ezek ismeľetének tiilaében születtek meg a beavatko-
zások típusai, a kľeatív ĺĺtletek, amelyeket 6 témakörbe soroltak: vers, felfedezés, biztonstlg,
tudomány, számok és környezet.
Mindegyik témakörhĺjz egy-egy játékos feladvány tartozik vagy egy jellegzetes szimbólum,
amely felhívja a kisebbek figyelmét a viíľos értékeiľe különböző eszkĺjzökkel, például piktog-
ľamokkal, ugróiskolával, szttmo|ási feladvrínyokkal, szorzőtáb|źwal, veľsekkel, találós kérdé-
sekkel különböző formában integrálva a váľosi aľculathoz. Ezek elhelyezése űgy történik, hogy
egy gyermek átlagos útja soľán minél több témaköľrel találkozhasson. A köztéľi elemek néháĺy
hónapig keľülnek kihelyezésre, azonban ezeket új helyen ismételten telepíteni lehet, így bizto-
sítva a változatosságot, a város különboző értékeit bemutatva'

A Képviselő-testület a I|ll20I7. (V.11 .) számÍĺhatttrozatábantźĺmogatta a Gyermekbarát város
koncepció megvalósítását Józsefuáľosban, ezértfe|kérte a polgármester, hogy kezdeményęzze a
kapcsolatfelvételt a BVA Budapest Városarculati Nonprofit Kft.-vel a Gyermekbaľát váľos
koncepció Józsefuaľosban történő megvalósítása érdekében.

Az egyeztetések eľedményeként kiválasztott koncepció alapján 7 konkĺét installáció keriilne
iđeiglenesene|helyezésre a BVA Budapesti Városaľculati Nonprofit Kft. beruházásthan a keľü-
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Témaktir Installáció Tervezett helvszín

1 Tudománv Bolvsók Somogyi Béla utca 5. sz. előtt
2. Felfedezés Dinók Gutenbers tér 2. sz. e|őtĹ
aJ. Matek Számsorok Német utca 6. sz. előtt
4. Felfedezés Mennvit nőttél tesnao óta? Józsefutca 19. sz. előtt
5. Matek S zot zőtáb|a usró i sko la Némęt utcafD. sz. e|őtt
6. Matek Hánv peľc? Horváth Mihálv tér 6-8.sz. előtt
7. Vers Időmértékes ueľóiskola Somogyi Béla utca 2I. sz. e|őtt

let kiválasztott helyszínein, az alábbi összesítő táb|tnat és mellékelt helyszínĺajz (1. számíme|-
léklet) szerint:

Az egyes installációk megjelenítési formája a mellékelt képeken láthatók (2. száműmelléklet).

A BvA Budapesti Varosarculati Nonprofit Kft. a hét helyszínen a koncepciók kivitelezését az
alábbiak szerint terv ezi:

járda aszfaltburkolati felfestéssel, festékmatľicák, egyedi sablonok hasznźiatźxa|,
a 4. szźtmiĺ koncepció (magasságmérő zsítáf) esetében az aszfalt felfestésen tlll az 5 mé-
tert je|ző tábla (zsitáf fej alakú) egyedi, nyomtatott kontúrmart acél' tartő elem, pvc +

alumínium szendvicslemezkozviIágítási oszlophoz (BDK Kft.hozzájláľulásával) csőbi-
linccsel rcgzitve,
atęrvęzett 6 hónap időtartamot követően a festéket vegyszeres oldással, magas nyomá-
sú mosással, vizes takaľítással távolítj rík el.

A BVA Budapesti Városarculati Nonprofrt Kft. a festékmatľicĺík és installációk 7 helyszínen
töľténő kihelyezéséľe vonatkozőankezdeményeńe a településképi bejelentési eljrírást. A 6 hó-
nap érvényességgel kiadott igazolásban (ikt.szám: 26-63612017) a főépitész a tevékenység el-
végzését kikötéS nélkül tudomásul vette.

A BVA Budapesti Varosarculati Nonpľoflt Kft. a Gyermekbarátváros koncepció VIII. kerülęti
megvalósítástůloz kéri a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormtnyzat (további-
akban:onkormĺányzat)tu|ajdonosihozzźtjárulását(3.szźműmelléklet)

II. A beteľjesztés indoka
A kéľelemben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozata|áraa Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja' pénzĺĺgyi hatása
A projekt megvalósításra megjelölt köztęrüIetek az onkormányzat tulajđonában és kezelésében
tt||ĺak, a teľiiletęt éľintő kivitelezés a tulajdonoshozzájénllásaalapjánvégezhető.

A tul aj dono si dönté snek onkorm źny zannkat érintő p énzngy i hatása ninc s.

IV. Jogszabályi kłirnyezet
A Bizottság hatásköre a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mtĺködési Szabźiyzatfuő|
sző|ő 3612014. (XI.06.) önkoľmanyzati rendelet 7. mellékletének 1.1.11. pontjan alapul.

Kérem a hatźlr o zati j avasl ato k me gvitatás źń, e|fo gadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzźĄtlru|ását adja a
BVA Budapesti Vaĺosaľculati Nonprofit Kft. a Gyermekbaľát város koncepció VIII. keĺületi



Témakiiľ Installáció Teľvezett helyszín

1 Tudománv Bolvsók Somosvi Béla utca 5. sz. előtt
2. Felfedezés Dinók Gutenbers tét f . sz. előtt
3. Matek Számsorok Német utca 6. sz. előtt
4. Felfedezés Mennyit nőttél tesnap őta? Józsefutca 19. sz. előtt
5. Matek S zor zőtźlb|a usró i sko l a Német utca2O. sz. előtt
6. Matek Hánv oerc? Horváth Mihálv téľ 6-8.sz. ęlőtt
7. Vers Időméľtékes usróiskola Somogyi Béla utca 2I. sz. e|ott

megvalósítástúloz, valamint 201,8. ápľilis 30. napjáig tartó fenntartásźłtoz az a|ábbi helyszínek
vonatkozásában:

Felelős: polgármester

Hataľidő: 20|7.július 19.

A dĺintés vé gĺehaj tás át v égzó szerv ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ügyo szt źiy, Ftév 8 Zrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészitójénekjavaslata akoz-
zététel módjaľa: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017 .július 12.

/ /' '1
dr. Hencz Adrienn

igyosztáIyvezetó
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f . számu melléklet 1. oldal

Bolygók Hány perc?

Számsoľ S zor zőtábla ugľó i sko l a

4r



2. szttmu melléklet f ' o|dal

Időmértékes usróiskola
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3. száműmelléklet

Budapest Főváľos VIII. Kerület
Józsefu aľosi onkoľmányzat
Gazdálkodási Ügyosĺáty
tészéte

Kéľelem tulaidonosi hozzáiáruláshoz

Alulíľott Rényi Barbara a BVA Budapesti Viíľosarculati Nonprofit Kft. igyvezetője ezúton kérem
a Gyeľmekb arát vźros pľojekt megvalósítástůtoz a Jőzsefvźrosi onkorményzat tulajdonosi hozzá-
járu|ását.

A BVA Budapesti Vaľosarculati Nonprofit Kft-t a Fővĺĺľosi onkormanyzat 20l5-ben fővĺĺrosi
varosimázs, váľosarculati és kĺizcélú tájékoztatási feladatok ellátása érdekében hozta létre. A Tár-
saság az a\apitás és indulással kapcsolatos, továbbá a meghatźrozott közfeladatok végrehajtása
érdekében szfüséges szakmai tevékenységet a Taľsaság cégbírósági bejegyzését.2015.július 21.

- követően kezdte el.
Táľsaságunk célja, hogy Budapest attraktív, kényelmes, élhető nagyvárosi mivoltát, a város meg-
lévő éľtékeit minél szélesebb kĺiľben kommunikáljuk és marketingcélúan népszenĺsítstik, illetve az
ehhez sziikséges eszközöket megteľemtstik.

Budapest Fővaľosa és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) közĺjtt létrejött megállapođás
eredményeképp született meg a Gyermekbarátvátos nevú projekt, melynek célja, hogy a köztere-
inket a gyeľmekek szemével nézve érdekesebbé, é|vęzhetőbbé és izga|masabbá tegyfü. A kidol-
gozźs soľán cél volt, hogy ezek a megjelenések frappansak legyenek, reagáljanak Budapest jelleg-

zetességire, mindemellett könnyen megvalósíthatő legyen. A megvalósításért a BVA Vaľosaľcula-
ti Nonprofit Kft. felelős.

A projekt során a csatolt 7 koncepciót szeľetnénk megvalósítani, a VIII. keľület gyermekintézmé-
nyeit felfiiző útvonalra'
A festékmatrícźktewezett kihelyezése IDEIGLENES, 2017. szeptemberi megvalósítástól számi-
tott 6 hónapos időtartamľa vonatkozik.
A 7 koncepció esetében a jźrda felülelét kezeljtik az a|ábbi visszaszedhető technológiával: Ideig-
lenes, körülbeltil 6 hónapig, taľtós útburkolati festés előľegyáľtott egyedi sablonok a|apjáĺ.
A 7. Koncępció (magasságmérő zsiráf) esetében vegyęS technológiát alkalmazunk:

- Ideiglenes aszfaltfestés - az elobbí pontban részIetęzętímódon
- Az 5 métert je|ző tábla (zsiráf fej alakú) egyedi, nyomtatott kontuľmart acéItartő elem pvc

+ aluminium szendvicslemez vezetéktartó oszlophoz csőbilincse| rogzítve.
A festés eltávolítását szinténa BVA végzi a kĺjvtkező módszerrel: Vegyszeres oldás, magas nyo-
mású festékkel mosás és vizeslpoľszívós takarítás

A kérelemhez csatolt dokumentumok:
o Koncepciókbemutatása
. Helyszínrajz
. onkormźnyzatítámogató döntés Leirása

ą.+
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BVA Budapcsti Városarcu|łtĺ Nonpľofiĺ KÍt. |'kĺat(lsz'tĺnr: 26-636120|1

tJgyi ntĺĺz(ĺ: 
. 

l.ekcľcs |{éka

Buclapest
Váľosház irtca 9.l l.
1052

Táľg: Budapest, V[i[.
ideiglenes elhelyezése

'l'clc[on: 45-92-509

c-nlail : tckercsľ@tlzsclvaľos.hu

keľiilel közĺĺ:ľĹilctcin. 7 helyszínen {ł:sÍókrnatľiczik ćs insttllláciik

|G^ZoLÁS

telepĺilóskópi ltcjclontós i c|já rásban

BVA Budapcsti Váľosaľculati Nonpľofit Kft. bejelento szeľvezet kéľe|mĺłľc'f0|,7, jtilius
6.án indult telepĹilósképi bejclentési eljáľásbano a Gutcnbcľg téľ 2. szám a|atti ópíÍmóny
etőtti (36480 hľsz.) kiizteľü|ctcn, a Somogyi Bó|a utca 2l. szám alatti ópítmóny cliĺtti
(364f9 hrsz.) kiĺzterĺilctcn, a Német utca ó-8. szánl alattĺ építmények clőtti (34908/2

hľsz.) kłĺzteľületeno a József utca 21. szrńm alatti építmĺĺny clíĺtti (35150/2 hľsz.)
közterületen, a Német utca 20. szám alatti ópítmény előtti (35210/5 hrsz.) ktizteľülctcn,
a Horváth Mihály téľ 6-8. szám előtti (35238/5 hľsz.) kłizterĺilcten, a Somogyi BóIa utca
5. szám alatti építmény előttĺ (36429 hľsz.) kiiztcrĺiletcn, fcstékmatľicák ós installáció'k
ideiglenes elhelyczése 20I8. ápľilÍsáig táľgyban benyújtott dokurnenLĺciót átviz,sgáltanr és a

fent megjelĺilt építési tevékenysóg végzését kikiités nólkiil tudomásul vcszem.

A telepiilesképi bejelentési eljáľás soľán kiadott igazolás a közléstól számított ó hónapig
érvényes.

Jelen telepĹilésképi döntésemnrel szemben a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľos
onkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni az átvéte\tó| szánrĺtott 15 napon

belĺil.

A teleptilésképi bejelentési eljárásban hozott igazo|ős nem mentesíti az építtetőt ntás
jogszabá|yokban előírt engedólyek megszeľzésétől (pl. k<izteľĹilet foglalás). Közős tulajdont
éľintő módosítás esetén a tu|ajdonostársak hozzá,jáľu|ása sziikséges. Jelen teleptilésképi
igazo|ás polgá{ogi igényt nem dont el.

A telepiilésképi eljáľás során meghozott igazolásban ľogla|tak megszegése esetéll

telepĹilésképi köte|ezési eljáľás lefolytatása rencĺelhető el. A kötelezettségek nregszegése és

r,égre nem hajtása esetért 50 000 foľintig terjedő bíľság kiszabása ľeĺrdellrető eI.

IND o Ko LÁs
BVA Budapesti Városaľculati Nonproľlt Kft. bejelentő szetvez.et, a 26-63612017

rigyir.atszállrr] kel.ehrlébeľl a ĺeleptiltiskép védelrrlér.ĺil szó|ó 2016. évi [,XXĺV. töľr,ény (a
továbbiakban Tktv.) 10'5s (l) és (2) pontja, a telepiilésfejlesztési koncepoićlľő|, az integľált
telepĹiIésľejlesztćsi stľatégiáľól és a telepĹilésľendezési eszközökrcíl, valamint egyes

telcpüIésľenclezési sajirtcls jogintézményekróI szóló 31,4/2012. (Xi. 8.) Koľnr' ľendelet (a

sś l082 Budapest. Baross ĺt. 63-6.7.8 459-2l00
u.rvlv^ iozsefvaľos.|r tt
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továbbiakban.I.ľ. Koľnr. rend.) 26lĺ] $ (l) c) ponlja, valanrillĹ az é1rítésĺiggycl összcíiiggŕi
egyes helyi onkormányzati hatóságí cljĺiľások ľészlctcs szabályaiľól szilo 5lf0|3. (Il.l0.)
önkormányzati rendelct 6'$-a alapján tolcpĹilĺ5sképi bo.ieIeIltcst (ett haĺÓsłigtlnllroz, a
Budapest, Vlli. a Gutelrbeľg téľ2. szćtm alatti építmórry clotti közterületelr, a Sotnogyi Bĺĺ|a

utca 21 , száln alatti épĺtmény elotti közteľti|etclr, łr Nétrret rrtca (l-8. szám alatti épíĺnónyek
előtti kĺlzteriileten, a Jĺizseĺ: utca 21. szátrr alatti építnrórry clotti kĺietcľiilctgrl. a Nénlel utca

20, száľn alatti építlnény előtti kÔzteľĹiletcn, a I'{oľvátJr Mihály Ĺóľ 6-8. suám olőtti
köztęrületen, a Sonrogyi Béla utca 5. szálrr a|atti ĺĺpítnrény előtti k<izĺeľĹilcten, l.estĺikIna{ľicák

és instal|ációk ideiglenes elhe|yezćséľe vclnatkclzóalr.

A męllékelt tervdokumęntációt és anĺrak mellékleteit źĺviz.sgá|va nregálIapíĺoĺÍanr, lrogy az

lnegfelel a Tľ. Korm. ľcnde|et 2ólB. $ (2) bekezdósében, r,alanrint a l}ulcĺapest fjĺĺváľos VIII.
keľület JózseÍ.val.osi onkornrányzaÍ- Képviselő.testĹĺletónek az építésiĺggye| összefiiggo
egyes helyi önkol.mányzati hatósági eljárások részletes szabályaiľóI szó|ó 512013, (II'10.)

önkoľmálryzati ľęnde]et 1' mellékletében f.ogla|t taľtalmi követelményeknek.

Az építési tevékenység a !őzsefvźlros KerĹileti lipítési Szabźiyzatálľol (JIKÉSZ) szóIó
6611007, (Xll,12.) önkonnányzoti ľendeletben foglaltalĺnnk megľelel, r,nlamiĺrt Íl

településképbe illeszkedik, ezéft a ľendelkező részben foglaltak szeľint az építési
tevékenységet tudomásul veszem'

Nyomatékosan figyelmeztetem az Építtetot, hogy a jelen döntésenl nem jogosítja {e| az

építési tevékenység azonnali, feltéĺel nélküli megkezdéséľe. D<ĺntésem a teruezett ópítési

ter,ékenység teJepĺilésképi megfelelőségének vonatkozásában iľányadó, és lretll mentesít

azon egyéb engedélyek,hozzájárv|ások előzetes bęszeľzésének kđtelezettsége alól, nrelyeket

egyéb jogszabźiy a kéľelmező á|ta| tervezetĺ ópítési tevékenység nlegkęzdése esetéľe előír.
Je|enhozzájłfu.ulásom nern tekinthetó az esetleges polgári jogi ígények eldöntésének sem.

A rendelkezö tészben foglaltaknak rrregfelelő telepĹĺlésképi bejelentési eljálasban lrozott
igazolásom a Tktv'l0,$ (1) és (2) pontján, valamint a Tr. Koľm. rend. 26|C.5 b) pontján

alapul,

A ťellebbezési jogľól a Tktv. 10'$ (3) ponda ésaz5/f013. (il.l0.) önkorĺnányzati ľendelet
13/A.$-a, a döntésberr foglaltak megszegéséľől a Tktv' 10'$ (4) pontja, és l 1 $-a rendelkezik.

Budapest'. 2017. jťtlius 10.
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