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Képviselő.testülete számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testÍilet a 21012012. (VI. 2I.) határozatźxal döntĺjtt a Budapest VIII. keľület
Német u. |4. szám a|atti Németh Lźsz|ő Altalĺĺnos Iskola spoľtudvaĺainak felújításĺáľól és a
2012. szeptembertől megnövekeđett tanulói létszámmal iizemelő iskola megközelítésének
biztonságosabbá tételéľől a Jőzsef utcában és a Német utcában gyalogos átkelőhely
létesítésével.

A fenti hattrozatźi a sportudvaľ tekintetében Képviselő-testület a 36612012. CX.18.)
hatźxozatźxal módosította, miszerint a 2012. évben a Jőzsef utcai spoľfudvaľ kivitelezésére
biztosított fedezetet.
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Előterjesztő: Kovács ottó

A képviselő-testületi ülés időpontja:2012. november 8. . sz. napirend

Tárgy: Tájékoztatő ĺskolai spoľtudvaľ fejlesztéséről és gyalogos átkelőhely
létesítéséľől

A napirendet nyílt tilésen kelltargyalni, dĺintés nem sztfüséges.

ElórÉszÍro szpRvľzETI EGYSÉG: KIsľłI.u Kľr. t
KÉszÍrBľľr (ÜcvrxľÉzo Nľvľ) : Zslol L.c.ros InopevpzBro
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Blzottság véleményezi

Hatfu ozati jav as|at a bízottság szćtmźlr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteriesztés me gtárgy aláséú'
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A Kisfalu Kft' a hatźrozatnak megfelelően az érté|úatáĺ a|atti beszerzési eljáľást 2012.
október I9-i aján|attételi felhívással megindította. Az ajźn|attételi hatláľidőt 20|2. októbeľ 29.
napjában jelölte meg.
Eredményes ajánlat beéľkezése esetén a kivitelező kiválasztásfua és a vźi|a|kozási szeľződés
megkötésére a Kisfalu Kft. aYźtrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2012. októbeľ 31-i
tilésére előterjesztést készít.
A Bizottsági đöntést kĺivetően az a|áírt és ellenjegyzett vá|La|kozási szerzłĺdés birtokában _
tcľv szcrint Bizottsĺígi döntós napjan - a munkaterĹiletet a kivitelezőnek 30 nĺ}pos befejezési
hatáľidőveI átaďja.

A VIII keľĹilet József és a Német utcákban létesítendő gyalogos átkelőhelyek tervezését a
Kisfalu Kft' a Képviselő-testĹilet a2|0l20|2' (VI. 21.) hatźrozattnak megfelelően - mind két
utctra - elkészíttette.
A tervengedéIyeńetési eljaľás folyamlán a teľvjóvĺíhagyó Budapesti Kĺlzlekedési Központ
(BKK) 2012. október 24.éĺ jeLezte szakmai álláspontját, miszerint gyalogos átkelőhely
létesítése helyett javasolnák a csomópont kiemelését vagy a létesítendő átkelő helyén a
forgalmi keresztmetszet beszúkítését. Erdemes megjegyezli, hogy a forgalmi
keresztmetszetet a jelenleg is ott paľkoló autók beszfüítik.
Véleményfü helyszíni szemlére, és iskola kezđés időpontja körül végzett
foľgalomszáriá|ásra a|apona _ szeľint a Német utca minimális forgalma nem indokolja kettő
gyalogos átkelőhely létesítését.
A tervezővel tĺiľtént egyeztetés a|apján kijelenthető, hogy a BKK által javasolt megoldások
jelentős tervezési és kivitelezési többletköltséget jelentenének az onkormźnyzatnak.
Az e|hilzodó engedélyezési eljaľás és a kĺjzeledő téli időjrárás miatt a kivitelezés 2013.
tavaszán javasolt.

A fentiek a|apjźn a Kisfalu Kft. BKK felé szorgalmazza a|ega|ább egy gyalogos átkelőhely
létesítésének tervenged éIy ezését.

Fentiek alapjrĺn kérem atájékońató tudomásul vételét.
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igyvezető ígazgatő

Tĺiľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

Dr. Mészĺĺľ Erika
a\egyző
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