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B udapest Józsefváľosi onko rmányzat
Képviselő.testü|ete szálmára

Tisztelt Képviselő.testület!

Józsefuaľosi onkormányzat európai uniós források bevonásával valósítja meg az Euľópa
Belvárosa Progĺamot, melynek cé|ja a negyeđ integrált fejlesztése. A fejlesztések jelentős

méĺtékben érintik a negyed közterületeit is, így 2009.június I3-a őtalezfuésra kerĺilt a Kľudy
Gyula utca Szentkirályi utca Maria utca közötti szakasza, és megfordításľa keľiilt a Bródy
Sandor utca közlekedési iranya.2010-ben megújult aMfuia utca Bródy Sandor utca Kľudy
Gyula utca közĺĺtti szakasza.20|1-20I2-ben a Máĺia utca beruhźzáshoz hasonlóan megújul a
Gutenberg tér komyezete, a Kőfaragó utca, Gyulai Pál utca, a Horánszky utca, és gyalogos

utca lesz a Gyulai Pál utca Rĺíkóczi út és Stĺĺhly utca közĺitti szakasza.

A fejlesztések jelentős méĺtékben módosították, illetve befolyásoljrák a negyed

forgalomtechnikai paramétereit, amelyek utővizsgá|atát szükséges elvégezni, ezt a
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VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ ozati j av aslat a bizottság szźĺnár a:

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testületnek az e|oteriesztés mestársv a|ását.



Főpolgármesteri Hivatal Kĺúdy Gyula utca |ezárása kapcsán kiadott foľgalomtechnikai

kezelői hozzájarulása is kiköti. Az Európa Belvárosa Program kapcsán az e|m,ő|t időszakban

megtartott lakossági fórumokon is számos kérdés mertilt fel a negyed kozlekedésével

kapcsolatban, ami szintén sziikségessé teszi egy átfogó, komplex közlekeđési tanulmánýerv

elkészítését.

Az elkészülő forgalomtechnikai tanulmánýęÍv az alábbi, eddig megismert pľoblémak

Íigyelembe vételével készĹil el:

- Jelenlegi forgalomtechnikai állapotok felmérése, konfliktusok, anomáliák fe|tőĺása

- Az Európa Belvaľosa Program kapcsán bevezetett foľgalomtechnikai változások

utővizsgá|ata

- Az Európa Belvaľosa Program fejlesztéseinek váľható foľgalomtechnikai hatásainak

feltárása

- Gyulai Pálutcai szervizúton lévő iđeiglenes buszmegálló helyzete

- Szentkiľály utca funkcióváltásának, gyalogos elsőbbségű utca kialakításanak

forgalomtechnikai szempontú vizsgáIata

_ Trefoľt utca|ezárásának, gyalogos utcává alakításának lehetősége

- József körut _ Baross utca csomópontban Baross utcárakanyarodás biztosítása

- Kerékpiáľos közlekedés feltételeinek megteľemtésének, valamint köĺeruleti kerékpaľ

tarolás lehetőségeinek a feltárása

A Főépitészi lľoda ajźnlása a|apján az alábbi kérdések vizsgáIatźxa| egészĹĺl ki a

tanulmánýerv:

Az ,,Európa belvárosa'' progľam keretében létľejövő foľgalomcsillapított és gyalogos

feltiletek kialakításáva| és az új szálloda megnyitásával, valamint a Corvin źffiillázjövőbeni

átépítésével kapcsolatbanatér szeľepköre megvá|tozott-megváltozik. Ajelenlegi ,,źńszáIlásra

hasznźit kozlekedési csomópont'' funkció csökkenni fog - különĺjsen a 4-es metró elindulása

után _ és valóban előtérbe keľĹil a ta\áIkozásí helyként funkcionáló końér, melynek fontos

eleme a téľ egységes felületként való kezelése az átmeno-forgalom megsziintetése. Ennek

érdekében a kozlekedési vizsgálatnak a következőlae kellene kitérnie:

- a Rĺíkóczí uttőI a jobbľa kanyarodás jelenlegi megoldásának (a téren keresztiil a

Somogyi Béla utcába) megváltońatźsa; (figyelembe véve a 4-es metró hatását)

- a Markus Emília utca megnyitása, kiépítése kétiĺányri forgalom számáĺa;

- a szá|Ioda mélygarázsźnakmegközelíthetősége atér igéĺybevétele nélkül;

Tewező feIađata, hogy adjon javaslatot a felmerülő problémfüľa és javaslatait egyeztesse le

az illetékęs hatóságokkal.

A fenti tanulmánýerv elkészíttetésének fedezetére - nettó haľommillió forint - a fejlesztési

célú, vagyongazdálkodási céltartalékot javaslom megjelölni. Tekintettel a beszerzés becsült

értékére a Jőzsefvárosi onkoľmányzat Közbęszeľzési és Beszerzésí SzabáIyzata IX. Része



Szerint beszerzési eljárást szĹikséges lefolytatni, figyelemmeI a I9l2009. (v.06.) onkormányzat
rendelet 45. $ (4) bekezdés 1. pontjának c) alpondában foglaltakľa

Mindezekalapjarĺkéremazalábbihatározatí javaslatelfogađását.

Határozati javaslatok

A Képviselő-testiilet úgy diint' hogy

1. felkéri a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságot a Palotanegyed
foľgalomtechnikai tanulmánytervére vonatkozĺó beszeľzési eljáľás

lebonyolítására nettó 3 000 000 Ft iisszeg eľejéig.

Felelős: polgármester

Határidő: abeszerzési eljárás megindítása 2011. október 06., eredmény megáI|apitźtsa 2011.

november 16.

2. az onkoľmányzat és a Polgáľmesteľi Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú,

vawon5azdálkodásĺ céltaľtalék e|őirányzatát 3 750'0 e Ft-tal csiikkentĺ és ezzel

egyidejíĺleg a kiadás 11605 címen belül az Euľópa Belváľosa pľojekt dologi

kiadási e|őirányzatát ugyan ezen tisszeggel megemeli a Palotanegyed

foľgalomtechnikai tanulmányteľvének elkészítésének kiiltségei címén.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 20l 1. október 06.

3. felkéľĺ a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az onkormányzat20It.
évi kiiltségvetéséľől szóló ľendelet kiivetkező módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgármesteľ

Határidő: az önkormányzat költségvetésének kovetkező módosítása

A diintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Stratégiai Tanĺźcsadó lľoda

Budapest, 2011. szeptember I 5.

polgáľmester
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