
Budap est Főváľos VIII. keľület Jĺizs efváľos i onko rmány zat Képvis elő.testületének

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterj e sz1 ł5 : G azdáLko dási Ü gyo sztáIy 3 t.t.'. napirend

ELOTERJESZTES
A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20117.július 19-i üléséľe

Táľgy:Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. keriilet, Vajda Péteľ utca _ Bláthy
ottó utca terelősziget és gyalogos átvezetés építése

Előteľjesztő: dr. Hencz Adrienn igyosztéiyvezeto
Készítette: Szabó Endre tj;gyintézó
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A dönté s elfo gadás áh o z e gy szeĺu szav azattobb s é g szfü s é ge s.

Melléklet:
1. Kérelem
2. Útepĺtesi he|yszínrajz

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Közút Zrt. (cégegyzékszźtm:01 10 047164; székhely: 1115 Budapest, Biínk bán
utca 8-12.) elkészíttette a Budapest VIII. keľiilet, Vajda Péter utca _ Blríthy ottó utca
gyalogátkelőhely forgalombińonságának növelése éľdekében a tęre|ősziget és gyalogos
átvezetés építésének kiviteli tervét, arne|yhez kérik a Budapest Fővaĺos VIII. kęrület
Józsefuarosi onkoľmáĺyzat (továbbiakban: onkoľmányzat) tulajdonosi hozzájnuIását (1.

számű melléklet).

A BKK KoZűt Zrt. Utfeliljítási osztá|y źita|készitett terv (sz. UFo 4613412014) szennt az
utkercszteződésben az alźlbbi főbb átépítésekľe keriil sor:

. a gya|ogátkelőhelyek déli oldalán meglévő kockak<jves parkolósáv feIbontása, helyén
zöldfelület létesítése, mely biztosítja a gya|ogátkelők közvetlen környezetében a jő
rá|áthatőságot,

. a paľkolások lehatáto|ásáľa a2 db gyalogátkelőhelynél egyaránt 4-4 db parkolásgátló
fiil kialakítása, a meglévő kiemelt szegé|ytó| a csapadék elvezetését biztosító
távolságban tciľténő elhelyezésével, a kereszteződés keleti oldalán a parkolósźwban
meglévő háromszög alakú terelőfi.il elbontásával,

. a gyalogátkelőhelyek a jelenlegi 3 m-ről 4,5 m-re szélesítése a kozépszigeteken
j aľdaép íté s sel, az iúp á|y án a fel fe sté sek széle síté s év el,

o a vakok és gyengén látók ktjzlekedésének elosegítése érdekében a terelő szigeteken,
valamint akozépsziget és útpálya csatlakozásnál taktilis kövek beépítése, a szegélyek
lesüllyesztése.

A bontások és kiépítések a mellékeltrajzon láthatók (2. sztlrŃmelléklet).

il. A beterjesztés indoka

Az e|őterjesztéstátgyában a döntés meghozatala a TiszteltBizottsághatáskĺjľe.



ilI. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A kivitelezések közteľĹileti meglĺđításához szfüséges a tulajdonos onkoľmrínyzat
hozzájźtruLźsa.

A tulajdonosí döntésnek onkoľmányzafinkat érintő ktizvetlen pénzngyihatása nincs.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuarosi
onkormányzat vagyonaĺól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásaról szóló 6612012.
(XII.13.) önkormĺínyzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Fővaľos
VIII. kerütet Józsefuarosi onkormźnyzatKépviselőtestület és Szeľvei Szervezeti és Miĺködési
Szabá|yzatźrő| sző|ő 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5.
pontján alapul.

Fenti ek alapj an kérem az a|ábbi hatźx o zati javas l at e lfo gadás át .

Határozatĺ javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźniźtsát adja a
Budapest Közút Zrt. (cég1egyzékszttm: 01 10 047164; székhely: 1115 Budapest, Bánk bán
utca 8-12.) áItaIkészíttetett, Budapest VIII. keľület, Vajda Péter utca _ Bláthy ottó utca teľe-
lősziget és gyalogos átvezetés építésének kiviteli tervéhez az a|ábbi feltételekkel és kikoté-
sekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájaru|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez snJk-
séges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosiľrozzttjáru|ás az a|ábbi köZterületek érintett út- és jźrđaszakaszfua terjed
ki:

o Vajda Péter utca (hľsz: 38591 és 38602)'

. Bláthy ottó utca (hľsz: 38598)'

c. aberuházőnak / kivitelezőnek a Vajda Péter utca jiáľda, illetve a Bláthy ottó utca jarda
és zĺjlđteľiilet vonatkozźsźhan akozttkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hoz-
zźĄáruIást a vonatkozó ľendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékle-
tek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosaály Építéstigyi lrodájától elozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell taľtani,

d. kötelezi a kivitelezőt a teľvekben (BKK Koz,ft Zrt. Útľelĺiĺtesi osztály UFo
46l34lf014 sz.) és akozutkezeloíhozzájarulásokban foglalt átépítések (felszíni csapa-
dék vízelvezetés, út- és járdaburkolatok) megfelelő kivitelezésére, melyľe abęnlhźľ;ő
és kivitelező kĺjzĺjsen 5 év garaĺcíźLtvá|Ia|,

e. beruhĺázónak vizsgáIati bizony|atta| kell igazolni, hogy a megváltozott geometriájú
gyalogátkelőhelyeken a meglévő kozvl|ágitás biztosítja az e|őírt, megfelelő megvilágĹ
tási szintet,

f. az engedéIyes kĺlteles a munkák (helyreállítás) elkészü|téróI a közterület tulajdonosát
írásban értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájźtru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásai-
nak maľadéktalan betartásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. iúlius 19.



A dĺjntés végľehajtás źft v égzó szerv ezeti egység : Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles kĺjrét éríntő döntések esetén javaslata a kozzététe|mőďjára
nem inđokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017.július 12. / /.-x-
dr. Hencz Adrienn
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Tisztelt Cím!

Társaságunk Budapest Köz;ít Zrt. 2Ot7 évbeĺl szeretné megvatósítani a V[II. keľiilet Vajda Péteľ u.-

Bláthy ottró u. ryalogos átkelőheľy forgalombiztonságának növelése, tewező BKK zft. T'sz.'UFo
46134/2014' munkíkat.

Kéľjük, a mellékelt tervdokumentació aiapjtán tulajdonosi hozzájáľulrĺsukat megadni szíveskedjenek.

Budapes! : ltĺl jÜN ? ?

Melléklet: 1 pld. kiviteli terv

Tisztelettel:
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BarfibrłryÁđ

BudapestKôzút ' '. .,.
zártkbnlęn Mqködó Résłýénytiirsaság 

. 
:

cégĺegyf é kszá m : 01 -10-047 ]!64
postacím: Büdäpést.Közút zrl Búdap€st Pf. 86. 1518

t€|éJon:ł36303646256 ' ..
fax: +36 L776-62!2
web: w.budapestkozut.hu
e'inai|: ärpad.baŕath@büdapestkoiüt.hu
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V|l|. keĺĺi|et Vajda Péter utca - B|áthy OttÓ utca
tere|ósziget és gya|ogos átvezetés épÍtése
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