
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 
Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály   sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  szeptember  23-of  ülésére 

Tárgy: Javaslat a Delej utca egy részének és a Gázláng utca kórházak részére történő haszná-
latba adására 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Gaál Krisztián 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
Melléklet:  2  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Józsefváros területén számos sürgősségi ellátást biztosító egészségügyi intézmény működik, többek 
között a Péterfy Kórház Rendelőintézet  es  Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet, és a  He-
im Pal  Gyermekkórház. Az egész főváros területén tapasztalható, hogy a kórházak közelében a parko-
lás nem minden esetben zökkenőmentes, számtalan alkalommal szembesülnek a kórházba érkezők 
azzal a problémával, hogy az intézmény bejárata előtt, vagy annak közvetlen közelében nehezen talál-
nak szabad parkolóhelyet, tekintettel arra, hogy ezen parkolóhelyeket nem feltétlenül a kórházba ellá-
tásra érkezők veszik igénybe. 
A  fentebb említett két egészségügyi szolgáltatást ellátó intézménnyel együttműködve, a probléma 
megoldása érdekében a Képviselő-testület  2019.  április 30-án tartott ülésén a Józsefváros közigazgatá-
si területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) ön-
kormányzati rendelet módosításával az előzőkben ismertetett két közterületet kivette a díjfizető vára-
kozási övezetből. 
Ezt követően forgalomtechnikai terv készült az érintett útszakaszok forgalomból kivonása miatt.  A 
Budapest  Közút Zrt. által engedélyezett forgalomtechnika az előterjesztés mellékletét képező haszná-
lati megállapodások mellékleteit képezik. 
A  két egészségügyi intézménnyel a közterületek karbantartása  es  kezelése érdekében szükséges meg-
állapodást kötni.  A  megállapodásban az intézmények vállalják, hogy saját költségen sorompót helyez-
nek ki, azt üzemeltetik, továbbá az úttest  es  a járda tisztántartásáról, síkosságmentesítéséről, valamint 
a zöldfelület gyommentesítéséről is gondoskodnak. 
Az egyéb közútkezelői feladatok ellátása, illetve az oda telepített fák gondozása az Önkormányzatnál 
marad. 

H. A  beterjesztés indoka 

A  közterületek használatba adására vonatkozó döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a használati megállapodások elfogadása. 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  döntés meghozatalára a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014.  (XI.06) önkormányzati rendelet  7.  melléklet  1.  pont  1.1.3.  alpontja alapján a Városgazdálko-
dási  es  Pénzügyi Bizottság jogosult. 

Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: GAÁL KRISZTIÁN 
PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: baditic,„‘  
ELLENŐRIZTE: 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

RIMÁN EDINA Soós GY  
JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁL ODA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

124 k  ‘IOEZA DR  MÉZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a  Heim  Pál Gyermekkórházzal kötendő a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Delej utca Üllői út  es  Szenes Iván  ter  közötti szakaszának üzemeltetése tárgyában kötendő  1.  számit 
melléklet szerinti használati megállapodást és felkéri a polgármester az aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  szeptember  23.,  aláírás  2019.  szeptember  30. 

2. elfogadja a Péterfy Kórház Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Inté-
zettel kötendő a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Gázláng utca üzemeltetése tárgyában kö-
tendő  2.  szánni melléklet szerinti használati megállapodást  es  felkéri a polgármester az aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  szeptember  23.,  aláírás  2019.  szeptember  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  szeptember  20. 
at  ( 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 
amely 

egyrészről a  Heim  Pál Gyermekkórház (székhelye: • adószám: 
; KSH szám: ; képviseli • ), mint 

használó (a továbbiakban: Használó), 

másrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67.;  adószám:  15735715-2-42;  KSH szám:  15735715-
8411-321-01.;  képviseli: dr. Sára Botond polgármester), mint tulajdonos (a 
továbbiakban: Tulajdonos/Önkormányzat), 

(Használó és Tulajdonos a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre, alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 

Az ingatlan jogi helyzetének általános leírása 

1. A  Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi a  Budapest  VIII. kerület,  38690  hrsz. alatt felvett, 
közút besorolású ingatlan  (Budapest  VIII. Delej utca Üllői út és Szenes Iván  ter  közötti 
szakasza). 

2. Jelen megállapodás az  1.  pontban hivatkozott ingatlanra a megállapodás mindkét fél általi 
aláírása napján lép hatályba. 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos a közterületet, a jelen 
megállapodáshoz mellékelt 19US6057 nyilvántartási számú forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásnak megfelelően használat céljára átadja a jelen megállapodásban foglaltak szerint. 

4. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az AAG-Terv Kft. által készített 
2019.  augusztus 08-án a forgalomtechnikai kezelő  Budapest  Közút Zrt által jóváhagyott 
19U56057  nyilvántartási számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás. 

A  használat joga 

5. Használó vállalja, hogy az  1.  pontban hivatkozott közterületet saját költségén átalakítja oly 
módon, hogy sorompóval történő lezárással megnyílik annak a lehetősége, hogy az említett 
útszakaszt kizárólag az intézménybe érkezők használják várakozási céllal. 

6. Használó vállalja, hogy az  1.  pontban hivatkozott közterületre a mellékletben megjelölt helyre 
saját költségen sorompót helyez ki, azt üzemelteti, továbbá az úttest és a járda tisztántartásáról, 
síkosságmentesítéséről, valamint a zöldfelület gyommentesítéséről is gondoskodik. 

7. Használó nyilatkozik, hogy a  6.  pontban vállalt feladatokról, valamint a közterületet igénybe 
vevő várakozás körülményeiről (különösen,  de  nem kizárólag a várakozók napi átlagszámáról, az 
ott tartózkodás átlagos időpontjáról) a Tulajdonos részére évente beszámol az évet követő év 
január  31.  napjáig. 

8. Tulajdonos vállalja az  1.  pontban hivatkozott közterületen az úttest, és a járda vonatkozásában 
a  6.  pontban nem rögzített közútkezelői feladatok további ellátását, valamint az oda telepített fák 
gondozását. 

9. A  Használó a Tulajdonos  8.  pontban rögzített feladatai ellátásához biztosítja a közterületet az 
előre egyeztetett időpontban, mely esetenként a parkolóhelyek időleges csökkentését jelentheti. 

1 



10. Szerződő felek rögzítik, hogy az  1.  pontban hivatkozott közterület továbbra is 
közterületként funkcionál a gyalogosforgalom biztosítása mellett, azonban az átmenő 
gépjárműforgalom megszűnik. 

11. Az átadás tekintetében a szerződő felek az I. pontban hivatkozott közterületre a használat 
jogának gyakorlásáért nem állapítanak meg ellenértéket. 

12. A  Használó javára a használat joga határozatlan időre szól. 

13. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás bármely fél által egyoldalúan 
felmondható. 

14. Amennyiben a megállapodás bármelyik fél által felmondásra kerül Használó vállalja az 
eredeti állapotok visszaállítását. 

15. A  Használó nem adhat harmadik személy részére közterület-használati hozzájárulást, és 
tulaj donosi/közútkezelői/munkakezdési hozzáj árulást. 

Vegyes rendelkezések 

16. Jelen megállapodást a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsága  ...../2019.  ( ) számú 
határozatával jóváhagyta. 

17. A  jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

18. Jelen két oldalból álló megállapodást a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt — képviseleti jogosultságuk igazolása mellett — helybenhagyólag 
aláírják. 

Budapest, 2019.  szeptember  

 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
dr. Sára Botond 

polgármester 
Tulajdonos 

    

  

Heim  Pál Gyermekkórház 
képviseletében 

   

Használó 

 

Fedezetet nem igényel. 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

    

 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

    

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Rimán Edina 

jegyző 
nevében  es  megbízásából 

    

 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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Budapest, 2019.  augusztus  8. 

-----
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FORGALOMUCHN Al 

 

Swett: AAG-Terv Kft nyik. szám: 
iktató szám: 

I9US6057 
46  /  007361 -0002  /  2019 

rim: 2143  Kistarcsa Msgr. 8.  kerület Delej utca forgalmi rend változás 

 

Eperjesi út  3.  Lép. 

agyintéző: Mihályka Péter 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület Delej utca forgalmi rend változás" tárgyú,  115/2019/T  tervszámú kiviteli 
tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg: 

• Hozzájárulásunk a  4.1, 42, 43, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7  sz. helyszínrajzokra vonatkozik. 
• Hozzájárulásunk a terven piros színnel jelölt valamint e levélben szereplő módosításokkal együtt érvényes. 
• A  forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos Útügyi Műszaki Előírásoknak, 

elhelyezésükkor tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályban rögzített elfdrásolcra, különösen a magassági 
elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 

• Jelen hozzájárulásunk a VIII. kerület kerületi önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásával együtt érvényes. 
• Az ideiglenesen  3  hónapra kihelyezendő „Egyéb veszély" jelzőtábla és az alatta található „Forgalmi rend változás" 

kiegészítő tábla elbontásáról a beruházás kivitelezőjének kell gondoskodnia. 
• A  megállási tilalommal hatályos területen a szegélyen sárga folytonos festést kérünk alkalmazni. 
• A  kivitelezés megkezdése kizárólag a minden érintett által elfogadott, tulajdonosi- kezelői- üzemeltetői lehatárolásokat 

és feladatokat rögzítő  TKO  tervek birtokában lehetséges. 
• A  kivitelezés után műszaki átadás-átvételi eljárást kell összehívni Társaságunk részvételével. 
• A  forgalomtechnikai kezelésre történő átvételhez kérjük átadni az érintett kezelőkkel és üzemeltetőkkel egyeztetett, 

EOV koordináta helyes,  digitalis  szerkeszthető (dwg) formátumú megvalósulási tervet (az aktuális 
követelményrendszer elérhető: )up://budapestkozuthu/adatszolualtatas  linken)  nyilvántartásaink vezetéséhez és 
aktualizálásához. 

• Amennyiben a műszaki átadás-átvétel összehívása, illetve a megvalósulási tervek átadása a kivitelezés befejezését 
követő  30  napon belül nem történik meg, jelen kezelői hozzájárulásunk automatikusan visszavonásra kerül, melyről 
tájékoztatjuk az engedélyező hatóságot. Ez esetben kötelező az eredeti állapot helyreállítása, melyet társaságunk az 
engedélyes költségére is elvégeztethet. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett érvényes munkakezdési 
engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes.  A  hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel szemben kérelemmel 
Budapest  Föviu-os Kormányhivatala  Ill.  Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztályhoz lehet fordulni. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23. 
§  (4)  bekezdés  I.  pontja,  a  közúti közlekedésről szóló  1988.  évi L törvény  33.  és  34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról  is a 
közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM  rendelet  2. §-a,  valamint  a  fővárosi helyi közutak kezelésének és 
üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések,  a  közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az 
útburkolatbontások szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Főv. Kgy. rendelet alapján,  mint  operativ  kezelői feladatokat ellátó 
szervezet adtuk ki. 

Kovacs  Dines \ 
forgalomtechnikai kezelői 

212z.% 1igosztályvezető 
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Budapest  Közút 
Zertkörilen Működő Részvénytársaság 
cégjegyzékszám:  01-10-047164 
postachn:  Budapest  Közút Zrt.  Budapest  Pf.  86. 1518 I

telefon:  +362 776-6131 
fax: +  36 1 776-6211 
web:  www.budapestkozut.hu 
ernall: budapestkozut@budapestkozut.hu 
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Tenfizlic 

KIVITELI TERV 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

egblz6  »pester 

new: 
Artegbrzó lepeseee: 

név: 

Tárgy: 
Budapest,  VIII. kerület Delej utca 

forgalmi rend változtatás 

.-

 

Munkaszám: 

115/2019IT 
Dátum: 

2019.  július 

Forgalomtechnika ItAéretarány: 
M1:500 

Alapszint: ÖsvnOvelet 

HELYSZÍNRAJZOK 
Delej utca (Üllői út - Magyarok Nagyasszonya  ter) 

4.1. 

Ez a terv Garbacz Ádám szellemi tulajdona! 
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A  hozzájárulás 

BUDAPEST  e  Rear 

bályegzövel ellátott tervlapokra 

GAM.ACZ 
2143 Kistarcsa, Vey is. 44/T fsz. 10 
Ter: 06 20 251-5138 
E-mait:  gar6acz.adam.evetprtadiom 

Projektvezeto Terv 

• Garbacz 
kártya éi 

cgykani 
sorompó Tervfázis: 

és 
érldsú 
:arú 
Tirá 

Lidáral 
rkkisiv KIVITELI TERV 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Budapest,  VIII. kerület Delej utca 
forgalmi rend változtatás 

Szakterv: 

Forgalomtechnika 
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Magyarok Nagyasszonya tér 
meglevó, áthelyezett tábla 

ev5, áthelyezett táblák ve,BAcz ADAgt1 e.v. 
2143  estarrsa, ligqy  u. 44/T fsz.  10 
elit:  06 20 251-5138 
E-mai( garbacz.ackm.evenzailcom  

Preielctvezete: 

ärn 

Tervező: 

Garbacz däm 

Neu: Kt-01-14315 Ke-01-14315 Nn: 
Tervfázis: 

KIVITELI TERV 

Megblz6: 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

T 
Budapest,  VIII. kerület Delej utca 

forgalmi rend változtatás 

Forgalomtechnika 

vt 

hOErd 
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Delej utca 

 

GAVACZ Ab.13,1  es. 
2143  Kistarcsa, Veiey  u. 44/T fsz.  10 
ref: 06 20 251-5138 
E-maif garbacz.aAm.ev@fprzadcom 

— - - 

FlUDAPi V 
. _..._ _ 

    

Protektvezetö: 

arbacz ärn 

Terveza: 

Garbaez därn 
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NYtkr KA-01-14315 Nytaz Ke-01-14315 

  

Tervfázis: 

 

KIVITELI TERV 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Tärgy: Budapest,  VIII. kerület Delej utca 
forgalmi  rend  változtatás 

Szakterv: 

Forgalomtechnika 
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Gaál Mózes utca 

 

ókt e.v. 
!VT" fsz.  10 

ezadcom 

    

/ 
Garbacz  d  m 

Kt-01-14315 

    

KIVITELI TERV 

is  i Gazdálkodási Központ Zrt. 
udapest, Baross  u. 63-67. 

Megbízó képviselője: 
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HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 
amely 

egyrészről a Péterfy Kórház Rendelőintézet  es  Manninger Jenő Országos 
Traumatológiai Intézet (székhelye:  1076 Budapest,  Péterfy Sándor utca  8-20.;  adószám: 
15492320-2-42;  KSH szám:  15492320-8610-312-01;  képviseli: Dr. Sásdi Antal 
főigazgató), mint használó (a továbbiakban: Használó), 

másrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67.;  adószám:  15735715-2-42;  KSH szám:  15735715-
8411-321-01.;  képviseli: dr. Sara Botond polgármester), mint tulajdonos (a 
továbbiakban: Tulajdonos/Önkormányzat), 

(Használó és Tulajdonos a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre, alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 

Az ingatlan jogi helyzetének általános leírása 

1. A  Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi a  Budapest  VIII. kerület,  34708  hrsz. alatt felvett, 
közút besorolású ingatlan  (Budapest  VIII. Gázláng utca). 

2. Jelen megállapodás az  1.  pontban hivatkozott ingatlanra a megállapodás mindkét fél általi 
aláírása napján lép hatályba. 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos a közterületet, a jelen 
megállapodáshoz mellékelt I 9US6058 nyilvántartási számú forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásnak megfelelően használat céljára átadja a jelen megállapodásban foglaltak szerint. 

4. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az AAG-Terv  KR  által készített 
2019.  augusztus 08-án a forgalomtechnikai kezelő  Budapest  Közút Zrt által jóváhagyott 
I 9US6058 nyilvántartási számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás. 

A  használat joga 

5. Használó vállalja, hogy az  1.  pontban hivatkozott közterületet saját költségén átalakítja oly 
módon, hogy sorompóval történő lezárással megnyílik annak a lehetősége, hogy az említett 
útszakaszt kizárólag az intézménybe érkezők használják várakozási céllal. 

6. Használó vállalja, hogy az  1.  pontban hivatkozott közterületre a mellékletben megjelölt helyre 
saját költségen sorompót helyez ki, azt üzemelteti, továbbá az úttest és a járda tisztántartásáról, 
síkosságmentesítéséről, valamint a zöldfelület gyommentesítéséről is gondoskodik. 

7. Használó nyilatkozik, hogy a  6.  pontban vállalt feladatokról, valamint a közterületet igénybe 
vevő várakozás körülményeiről (különösen,  de  nem kizárólag a várakozók napi átlagszámáról, az 
ott tartózkodás átlagos időpontjáról) a Tulajdonos részére évente beszámol az évet követő év 
január  31.  napjáig. 

8. Tulajdonos vállalja az  1.  pontban hivatkozott közterületen az úttest, és a járda vonatkozásában 
a  6.  pontban nem rögzített közútkezelői feladatok további ellátását, valamint az oda telepített fák 
gondozását. 

9. A  Használó a Tulajdonos  8.  pontban rögzítette feladatai ellátásához biztosítja a közterületet az 
előre egyeztetett időpontban, mely esetenként a parkolóhelyek időleges csökkentését jelentheti. 

1 



10. Szerződő felek rögzítik, hogy az  1.  pontban hivatkozott közterület továbbra is 
közterületként funkcionál a gyalogosforgalom biztosítása mellett, azonban az átmenő 
gépjárműforgalom megszűnik. 

11. Az átadás tekintetében a szerződő felek az  1.  pontban hivatkozott közterületre a használat 
jogának gyakorlásáért nem állapítanak meg ellenértéket. 

12. A  Használó javára a használat joga határozatlan időre szól. 

13. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás bármely fél által egyoldalúan 
felmondható. 

14. Amennyiben a megállapodás bármelyik fél által felmondásra kerül Használó vállalja az 
eredeti állapotok visszaállítását. 

15. A  Használó nem adhat harmadik személy részére közterület-használati hozzájárulást, és 
tulajdonosi/közútkezelői/munkakezdési hozzájárulást. 

Vegyes rendelkezések 

16. Jelen megállapodást a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága  ...../2019.  ( ) számú 
határozatával jóváhagyta. 

17. A  jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

18. Jelen két oldalból álló megállapodást a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt — képviseleti jogosultságuk igazolása mellett — helybenhagyólag 
aláírják. 

Budapest, 2019.  szeptember ..... 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
dr. Sára Botond 

polgármester 
Tulajdonos 

Fedezetet nem igényel. 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

Péterfy Kórház Rendelőintézet 
és Manninger Jenő Országos 

Traumatológiai Intézet 
képviseletében 

Dr. Sásdi Antal főigazgató 
Használó 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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I ORGAIOM1ECHNIKAI 

cintieft: AAG-Terv Kft 

2143  Kistarcsa  
Eperjesi  fit 3.  Lép. 

myth.  szám: 
MUM  szám: 
fiery: 

19US6058 
46  /  007360-0002  /  2019 
8.  kerület Gázláng utca forgalmi rend változás 

   

ügyintéző: Mihälyka  Peter 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület Gázláng utca forgalmi rend változás" tárgyú, 116/2019fT tervszámú tervdokumentációra 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg: 

• Hozzájárulásunk a  4.  számú helyszínrajzra vonatkozik. 
• Hozzájárulásunk a VIII. kerületi önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásával együtt érvényes. 
• Hozzájárulásunk a terven piros színnel jelölt valamint e levélben szereplő módosításokkal együtt érvényes. 
• A  forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos Útügyi Műszaki Előírásoknak, 

elhelyezésükkor tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályban rögzített előírásokra, különösen a magassági 
elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 

• A  kivitelezés megkezdése kizárólag a minden érintett által elfogadott, tulajdonosi- kezelői- üzemeltetői lehatárolásokat 
és feladatokat rögzítő TKI.1 tervek birtokában lehetséges. 

• A  kivitelezés után műszaki átadás-átvételi eljárást kell összehívni Társaságunk részvételével. 
• A  forgalomtechnikai kezelésre történő átvételhez kérjük átadni az érintett kezelőkkel is üzemeltetőkkel egyeztetett, 

EOV koordináta helyes, digitális szerkeszthető (dwg) formátumú megvalósulási tervet (az aktuális 
követelményrendszer elérhető: http://budapestkozut.hutadatszolgaltatas linken) nyilvántartásaink vezetéséhez és 
aktualizálásához, valamint a beruházás lezárását követő aktiváláshoz szükséges tételjegyzéket helyrajzi szám, 
üzemeltetők is kezelők szerinti bontásban (az aktuális követelményrendszer elérhető: a http://budaTestkozut.huhku  
linken). 

• Amennyiben a műszaki átadás-átvétel összehívása, illetve a megvalósulási tervek átadása a kivitelezés befejezését 
követő  30  napon belül nem történik meg, jelen kezelői hozzájárulásunk automatikusan visszavonásra ken* melyről 
tájékoztatjuk az engedélyező hatóságot. Ez esetben kötelező az eredeti állapot helyreállítása, melyet társaságunk az 
engedélyes költségére is elvégeztethet. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett érvényes munkakezdési 
engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes.  A  hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel szemben kérelemmel 
Budapest  Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztályhoz lehet fordulni. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23. 
§  (4)  bekezdés I. pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény  33.  is  34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a 
közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984. (X11.21.) KM  rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének is 
üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az 
útburkolatbontások szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Főv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat el látó 
szervezet adtuk ki. 

Budapest, 2019.  augusztus  8. 

or Kovács Dines ‘• 
nikai igazgató forgalomtechnikai kezelői 

főosztályvezető 
Serromi  0,. 
osziáiyveZer 

Mihálykp Peter 
letesiimé Inernök 

Budapest  Közút 
artkörüen holilködö Részvénytársaság 
cégjegyzékszim:  01-10-047164 
postacím:  Budapest  Közút Zrt,  Budapest  Pf.  86. 1518 

telefon:  +361 776-6131 
fax: + 36 1 776-6212 
web: www.budapestkozut.hu 
e-mail: budapestkozut@budapestkozuthu 
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