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Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály sz. napirend 

ELŐTERJESZTÉS 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  március 11-ei ülésére 

Tárgy:Javaslat forgalomtechnikai tervhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Gaál Krisztián 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
Melléklet:  1  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  Szent Kozma Egészségügyi Központ 2015-ben átadásra került.  A  kiviteli tervek alapján az 
épület Auróra utcai szakaszán tűzoltó felvonulási terület kijelölését írta elő a katasztrófavéde-
lem.  A  katasztrófavédelmi hatóság  2018.  november  21.  napján egy átfogó tűzvédelmi hatósá-
gi ellenőrzést tartott, mely során megállapításra került, hogy a felvonulási területen parkolási 
terület van kijelölve.  A  Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a területen par-
koló gépjárművek egy esetleges esemény során a magasból mentő eszköz megtelepítését aka-
dályozzák, valamint az intézményből történő mentést nehezítik. 

Az Önkormányzat megbízásából — a  1188/2018.  (XII.10.) sz. VPB határozat alapján - a Jó-
zsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elkészíttette a tűzoltási felvonulási terület kialakítása 
érdekében a forgalomtechnikai tervet, melyet a forgalomtechnikai kezelő is jóváhagyott. 

Jóváhagyást követően a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban JGK Zrt.) el 
tudja végezni a forgalomtechnikai kiépítést (festés, táblázás). 

A  felvonulási terület kijelölésével nagyságrendileg  5  db parkolóhely megszüntetésére kerül 
sor, melyhez hozzáadódik, hogy a területen jelenleg  2  db mozgáskorlátozott parkolóhely van 
kijelölve, melyek áthelyezése további  2  parkolóhely megszüntetésével jár. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a felvonulási terület biztosítása. 

A  döntés pénzügyi hatása nincs, a forgalomtechnikai kiépítésre vonatkozóan a fedezet a JGK 
Zrt. költségvetésében rendelkezésre áll. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Bizottság döntése a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet  17.  §  (1) 
bekezdés e) pontján, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet?. mellékletének  1.2.12.  pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 



DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-RTMMk EDINA 
JEGYZŐ 

Soó 
A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ESPÉWZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét 

képező forgalomtechnikai tervet a Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utcai homlok-

zata előtti területen történő tűzoltó felvonulási terület kijelöléséhez kapcsolódó közlekedési 

rend módosításáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
indokolt hirdetőtáblán honlapon  

Budapest, 2019.  március  05. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: GAÁL KRISZTIÁN 
PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: 
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felvonulási terület 

Miletlyks flitz 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 
Tirsasigunkhoz erkczen,..8. kaidet Auróra  taut 22-28.  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
tűzoltási felvonulási terillef' tárgyú kiviteli lavdokumemációra forgalomtechnikai kezelői 
hozzijärulásamkat az alábbi feltételekkel adjuk Meg: 

• lionijärulasunk az r-i szárnű helyszinrajzra vonatkozik. 
• liozájáruLisunk az  c  levélben szereplő módositisokkal együtt érvényes 
• A  forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó. hatályos Útügyi Műszaki 

Elölnisoknak. elhelyezéstikkor tekintene) kell lenni • vonatkozó .iogszabilyban rtglItcn 
előirásokra, különösen a magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 

• Az érvényét veutii burkolati jeleket úgy kell chAvolitani. hogy  I2  új várakozási rend egyértelmű 
legyen. 

• Tennoplaszük kivitelű burkolati jeleket kérünk. 

• A  kivitelezés után műszaki itadis•inveteli eljátist kell ősetchivni Társaságunk részvételivel. 
• A  forgalomtechnikai kezelésre  %mend  kvételhez kérjük átadni az érintett kezelőkkel is 

bzemehetökkel egyeztetett,  ED"  koordinita helyes, digitális szerkeszthető (dwg) formenimú 
megvalósulási tenet Cal aktuális kösetelményrendszer elérhető: 
biip Inalapc.tkortr. linken)  nyilmintattásaink VeZetiSibt2 is aktualizálásához. 

• Amennyiben a műszaki itadás•átvetel összthivisa, illetve a megvalósulási tervek átadása a 
kivitelezés befejezését követő  30  napon  belt)) nun  történik meg. jelen kezelői hozzijärulisuni 
automatikusan visszavonásra kerül. melyről tájékoztatjuk az engedélyező hatóságot. Ez esetben 
kötelező az eredeti illapoi helyreillitása. melyet társaságunk az engedélyes költségére is 
clvegenethet. 

Forgalonnechnikai kezelői hozzájárulisunk  6  hónapig.  va'  az ebben a (hónapban kerelnmzett érvény  es 
rnsmkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvenyes.  A  hozzáiärulósunkban incgillapiton 
feltételekkel szemben kérelemmel  Budapest  Főváros Kormányhivatala  Ill.  Kerületi Hivatala Közlekedés 
Felügysleti fönsztilsivoz lehet fordulni. 
Forgalomtechnikai kezeled hoz2ijindisunkat a Magyamrszág helyi önknnnányzatainil  stein 2011  évi 
CLXXXIX. töneny  23.  e  (4)  bekezdés I. pontja, a közúti közlekedéstől szóló  1988.  éti I. tiirveny  33. 
34. *irk  az utak forgalomszabályozásáról is a közúti jelzések ellielsezéséről szóló  20/1484.  (X  1121.) KM 
rendelet  2.  f.a. valamint a fővárosi helyi közutak kezciésenck és lizemeltetesenek szakmai szabályairól. 
tovibbi az útégitések. a közterületet érintő közmg., lessen. is egyéb iphesek és az Cialsurkelatbontisok 
szatiftlyozisired szőlő  34;2008. (VD. IS.) Pis".  Egy. rendelet alapján, mint  aperitifs  kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki. 

Budapest, 20I9. februir 19. 

Kovács  Dines 
tegalmmetunkai kcmlöl főosztályvezt:c 
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M ŰSZAKI LEÍRÁS 

a VI/iker., Asinine ditto 22-28.. liesefivirasi  Szent Kozma  Egészségügvi K.özpota elúa túzoltó 
felvonulósi krület jeltihisihez kapcsokithi  

FORGALOMTECHNIKAI  TERMER 

A Budapest  VIII. kerület  Aurora  utca  22-28.  szám akin létesült lozsefvfmai Szent Kozma 

Egészségügyi Központ hondokzata elön tűzoltó felovonulisi terület kijelMésie ina dó a 

kautsdiefvédekin.  A  tertIteten lési5 mozgäskorIátozon vérakoznhelyeket kell hclyezni.  A 

virakozóhelyckd jelző burkolati jeleket énenreknIteni kell  feline  szinG nifestissel. 

mozgáskorlátozott sinikozóbehtt jelző piktognundem tartás kivitelben kell létesíteni.  A  megállisi 

Malian  hatálya alá est..' szakaszon II vgeoyen ka rtiegbe,s festett kivitelben sárga szinü folytonos 

festést kell alakalmazni. 

Jelen terv szerinti forgalomtechnikai eszközöket  rag  szakkiviickzö kivitelezhen.  A 

Ibigalomiechnikai eszközöknek meg ken felelniük a vonatkozó, hatályos Útügy' Műszaki 

illOintsoknak, elhelyezésükkor különös tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályban ingzhen. 

magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 

Ezell ten  az entnyes elöinisoknak, a  2/1984. (1.29.) KM-IBM semis.  valamint  az Vert  (V.31-) 

KM-BM  számú együttes rendeleekkel módositott  1/197$. (U.5.) RPM-MM  sauna  madclaben 

(KRESZ)  as  a  20119E4 (X11.2  I.)  KM &Mine  rendeletben foglaltaknak megfelel. 

Budapest. 2019.  február 
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ÁRAZATLAN KötTSÉGBECSLÉS 

a FHLkern  Airdra utca  22-28_  Józsefiárosi Szent Kozma Egésztvegügyi Közpom  ribs:  túzoltó 
felvonulási teridet jelöléséhez kapcsolódó 

FORGALOMTECHNIKAI TERVHEZ 

litesittodá: 

• Jell:11661n: 

o I tib mcgällni  cite;  kóniligitáii  mrinpra 

o I dl, hosszkurIshozist jcizo kiegészllo  tibia.  közvilagfiási oszlopta 

• Chbutkolmi  jet 

o 2  db mozmiskorlátozan stakozdhclym jelzó piklopram  Banos  kivitelben) 

o Mozgáskorlinozott váralanóhelyekei elválasztó burkolati jel  2.0 In  szelmepten,  0.3 

m2 

o Sfeta  rayon-emu feltestes a szcgalyen  29 in  hosszon, köt retcghen [midi kivitclben, 

3.5 m2 

Áthelyezeues16: 

o I db mozgaskorlittozott eirakozaielyet jelzii  tibia es  kiegeszit6 tábla. Új oszlopra 

Allegszüntetend6: 

• linhurkalati jcl: fame nifcstessct. 263 m2 

Budapest. 2019. februúr 
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