
ffi& ffis '*#us
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Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

2012' október I7-én megtöľtént az uniós tĺĺmogatással megvalósuló Európa Belvarosa
Pľogľam ťlz1kai záĺása. A zźnást követő 90 napon belul benyújtásra keriilt a progtam Zźrő
Projekt Előrehaladási Jelentés. Mivel a projekt megvalósítása soľán felmerült elszĺímolható
kĺiltségek trĺmogatás taĺta|ma a jelentés benyrijtásanak időpontj źtig kiťĺzetésre kertiltek, a
jelentéssel egy időben beadott ZárőKiťlzętési Kérelem ,,nullás'' volt.

A ZáÍő Projekt Előľehaladási Jelentés benffitását kĺjvetően a Pro Regio Közhasznú Nonprofit
Kft. 2013. februaľ I3-án és 14-én helyszíni szemlét taľtott, többek között megtekintette a
projekt soľán megvalósított benlházásokat (Horánszky u. 13. (Hl3) éptiletét, közteľĹileteket és

az 5 épi|et diszv1|ágittstú).

A helyszíni szemle jegyzőkönyvében a Hl3 épület és a felújított kĺjzteniletek
akadálymentesítésével kapcsolatban a Pro Regio Közhasznú Nonproft Kft. kötelezettségeket
állapítottak meg a Kedvezményezettonkormĺĺnyzatrészére. 
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Előteľjesztő: Csete Zoltánmb. cégvezető lPtév8 Zrt.

A képviselci-testtileti Ĺilés iclőpontj a: 2013.jillius 17. . sz. napiľencl

Tárgy: Javaslat fędezet biaosításaľa azElxőpa Belváľos Program I.Iezfuásához sztikséges
feladatok el|átäsfua

A napiľendet nyílt ülésen kell tĺárgyalni, a döntés elfogadásához minősíteÍt szavazattĺibbség
szükséges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszo lgáltatási Bizotts ág v é|eméĺy ezi

Határ ozati j av aslat a bizoÍtság szźtmźn a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előteľjesztés
megtárg;Ya|źLst'



II. A beteľjesztés indokolása

A kcltelezettségek mielőbbi megvalósítása érđekében bruttó 1 millió Ft pénzügý fedezęt
biztosítása sztikséges, afedezet biztosítása a Képviselő-testĺilet hatáskcire.

ilI. Tényállás

Az akadźiymentesítéssel kapcsolatos megźt||apítások ismeľtetéséľe csatolom a helyszíni
szemle jegyzőkönyvének releváns részét. osszefogla|va, a Pro Regio Kozhasznu Nonprofit
Kft. a H13 esetében leginkább a gyengén látók jobb tźtjékoződását biztosító jelzéseket, illetve
a kcizterĹiletek esetén a jfuđa és útburkolat találkozásttnak kontrasztosabb kialakítását
hianyolta, valamint javasolta kömyezettervező rehabilitációs szakmémök bevonását a
felvetett problémak megoldásara.

Rév8 Zrt. a helyszíni szemle megá|Iapitásait, fent je|zett szakmérnök segítségével, kiétékelte
és a javasolt műszaki megoldások helyett egyéb, költségkímélőbb megoldásokat javasolt _ pl.
előre gyártoft taktilis buľkolóelemek elhelyezése köZterĹileti kercsńezőđésekben helyett,
felfestéssel legyen kiemelve a gyalogos jźrđata|ä|kozása az úttesttel.

Az egyeztetések során a Pro Regio Kozhasznu Nonprofit Kft. elfogadta Rév8 Zrt. és a
szakmérnök javaslatait, azzal feltétellel, hogy rehabilitációs szakmérnök hivatalos
ĺý|atko zata s züks é ges a mó do sít ás ok el fo g adźĺsźůlo z.

IV. Jogszabályikiiľnyezetismertetése

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarorszźry he|ý önkormányzataírő| sző|ő 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. $ (3) bekezdésén és 107. $-án alapul.

v. Diintés tarta|mának részletes ismeľtetése

Az Európa Belvarosa Pľogram műszaki fejezetének |ezźrásához a program beruházás jellegti

eleminek - H13 éprilet és közterületek - Pro Regio Közhasznű Nonprofit Kft. által e|oírt, az

engedélyes tervekben rogzítetteken tuli, akadálymentesítése szükséges az alábbiak szerint:

1. H13 Diákcentrum és Yá||a|kozásfej1esztési Központban gyengén látók jobb

tájékozőđását biztosító jelzések biztosítása (részletesen lásd 1. sz. mellék|et), tewezett
költség bruttó 700 eFt. A feladatot, Rév8 Zrt.-ve| egyeztetve, az épi|et üzemeltetését

v é gző Józsefu aľo si Közci sség i Hazak NonproÍit Kft . végzi el.

2. Közteriilet felújítások esetén a keresztezőđésekben a gyalogos jaľda és rittest
ta|á|kozások kontrasztos kiemelése, felfestése kb. 30 m2 nagyságbarr,tervezett ktiltség
bruttó 100 eFt. A felađatot, Rév8 Zrt'-vel egyeztetve, a kozteruletek kaľbantartási
feladatait e l l átó J ő zsefv źr osi Vaľo süz emeltetési S zo|gá|at v é gzi eI.

Fentiek megfelelőségének igazo|źĺsźra kĺirnyezettewezo rehabilitációs szakméľncik á|ta|
kiállítandó szakvélemény tęwęzett díja bruttó 200 ę Ft.

Fentiek alapjźn az Eurőpa Belvárosa Program beruhäzási elemeinek akadálymentesítéséhez
mindĺĺsszesen bruttó 1 millió Ft fedezęt biztosítása sztĺkséges. A biztosított feđezet
fe|haszĺá|ásához szükséges a Józsefuáľosi Közösségi HtLzak Nonprofit Kft. támogatási
szerződésének módosítása, ami szükséges a testĹilet dtintése.

vI. A döntés célja' pénzíigyi hatása

A döntés célja, hogy azEvrőpa Belvaľosa Progľam zátőhe|yszíni szemléjén, akonemrĺködő
szervezet álta| észrevéte|ezett akađálymentesítéssel kapcsolatos hiányosságok pótlásľa
keniljenek, így a pľogram műszaki fejezete leztnásra keľülhessen. A pótlások, javítások



elvégzésének költségei mindcisszesen bruttó 1 000 000.- Ft. A feladat egyszen, igy
költségvetési fedezetét 2013. évben sziikséges biztosítani.

A H13 épiĺlet akadálymentesítési munkálataira bruttó 700,0 e Ft fedezetéül javaslom a
felhalmozási céltartalékon az EB II. előirényzatát, a rehabilitációs szakmérnök
szakvé|eményének díja200,0 e Ft, fedezetéi| az onkormaľryzatkiadäs 7|706-02 cím dologi,
ezen belül aszakértői, egyéb szolgtl|tatálsi szerződ.ések előirányzatát, a gyalogos jaľda és úttest
kercsztezóđések akadálymentesítése 100,0 eFt, fedezetéül a Józsefuárosi Váľosüzemeltetési
Szo|gá|at 80103 cím dologi e|(5irźnyzatát megjelĺilni. Az útkaľbantaľtás előiranyzataterhére a
1 00,0 e Ft kigazdálkodható, a feladatb a i'artozlk.

A költségvetési fedezetek biztosításával egyidejűleg a költségvetési e|í5irtnyzatok
átcsoportosítása is szfü séges.

Kérem az a|ábbí hattr o zati j avas l at elfo gadás át.

Ha'ľÁnoza'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testĹĺlet rĺgy dönt, hogy

1. elfogadja aZ Európa Belvárosa Program keretén belül megvalósult köztertileti
beruházások és a Horánszky u. 13. sz. a|att kialakított H13 Diak és Vállalkozás
fejlesztési Központ akadálymentesítési feladatainak sztĺkségességét a program
műszaki fejezetének |ezárása érdekében, melynek bekeľülési összege minđösszesen 1
millió forint.

Felelős: Polgármester

Határídő: 2073.július 17.

2. ahatározat 1. pontjában foglaltak alapjźn

a) a Jőzsefuaľosi Kcizcisségi }JźLzak NonproÍit Kft. részére a H13 Diákcentrum és

YáIla|kozásfejlesztési Központban akadálymentesítési munkálataira 700 e Ft-ot
biztosít, ezért az onkormányzat kiadás I1I07-02 cím fejlesztési céltartalékon be|i| az
EIJB II. fejlesztési céltartalék - önként váIIaIt feladat - e|őirćnyzatárőI 700,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 1 1805 cím működési célú átadottpélueszkoz e|őirźnyzatfua.

b) a köĺerulet felújítások kereszteződéseiben, a gya|ogos járda és úttest a gyalogos
járđa és úttest keresztezőđések akadálymentesítésére 100 e Ft-ot biztosít, melynek
fedezete a Jőzsefvźrosi Varosiizemeltetési Szo|gáIat 80103 cím dologi eloirźnyzatźn
b elül _ kĺitelező feladat _ az tĺtkarbantaľtás e|őir źny zatu

c) a szakvélemény díjźra200 e Ft-ot biztosit, ezért az Önkormźnyzat kiadás I|706-02
cím dologi e|őirźnyzatán beltil a szakértői és egyéb szolgáltatási díjak - önként vá||a|t

feladat - előirrányzatárő| 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11605 cím EUB I. projekt -

cinként váIIaIt feladat _ dologi előirźnyzatára.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. iúlius 17.



3. ahattrozat2. poĺtjában foglaltak miatt felkéľi a Polgáľmestert, hogy a költségvetésről
szóló rendelet következő módosításántll ahattrozatban foglaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: Polgármester

Hataĺidő: legkésőbb f0I3. december 31.

4' ahatärozat2.a) pontja alapjźn felkéri a Polgármestert a Józsefuárosi KcizösségiHtuak
Nonpľofit Kft.-vel kötött tiímogatási szerződés módosításának elkészítéséľe és annak
aláirástra'

Felelős: Polgármester

Határidő: a szerzőđésmódosítás a|áírźsánakhatáľideje z}I3.július 25.

5. a hatźĺrozat 2'c) pontja a|apjtn felkéri Rév8 Zrt.-t rehabilitációs szakmérnöki
szakvélemény beszerzéséľe és felkéri a Polgármestert a Rév8 Zrt.-ve| kötendő
megbízási szer zo dés a|áir ásfu a.

Felelős: Polgármester

Hatĺíľidő: amegbizási szerződés aláírásźnakhatarideje 2013.július 25'

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: RévS Zrt', Józsefuárosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft., Józsefuárosi Váľostizemeltetési Szo|gźúat,Pénzngý Ugyosztály

Budapest, 2013.júlíus 9.

Csete Zo|tán
mb. cégvezető

Ttlrvényességi ellenÓrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

*b,,^-^ď4bb L:Íf
Dľ. Mészaľ Erika

aliesvzo
2013 jÚL 1 1.
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ctooan
eltérések
tapasztaIhatóak
. Az e|térések
bejeIentése
szükséges T5Z
módosítás
keretében.

Akadálvmentesítéssel kapĘsotatos hiá nvossáook:

1. AkadálvmenŁes oarko|ók;
o az akadálymentes parko|ók fe|festése nem á||apítható meg a rajta parko|ó autók miatg,

ezért fotókka| sztikséges igazo|ni a fe|festések meg|étét eJľrelyássegĺt
o kérjÜk igazolni, hogy az épü|et bejáratátó| 50 m-en be|ül rende|kezésre á|| az

akadá|ymentes parko|ó

2. Léocső|ift:
o a lépcső|ift indulásánál és érkezéséné| hiányzik a je|ző csengő. A |épcső|ift indu|ásáná| ésérkezéséné| kontrasztos színű je|ző csengő 

- 
elhelyezéše szukségeJ ąó-r,ro rn

magasságban, me|y a fsz-i recepción je|ez a segítő szemé|yzetnek a |ift használatához-
o a csengők me|lé mozgáskortátozott piktogram elhelyezése szükséges.

a WC ajtó kerete nem kontrasztos kialakítású (fehér fa|ban fehér ajtó, fehér kerette| nem
megfeleĺő). Az ajtókereteket kontrasztos színťíie szÜkséges festeni (a wc-n kívül és belĺi|
egyaránt)'
'a v|||anykapcso|ó nem kontrasztos kialakítású. A kapcŚo|ót.kontrasztosan ke|| kiatakítani (a
kapcso|ó koré kontrasztos színű teret Íesté'ge' megĺelelő;.

9, WF aj-tó jobb o|{a|án, szemmaBass1íĺiĘan nem .kęrült' kihe|yezésre funkciójelző tábla(braiĺ|e feliratta| egyÜtt). A wc..ajtó.,ńe||é 1.ĺo :m má9a'śĺ9ĺa" f;;Ĺ;ióí"|'đ ieolu
kihe|yezése szÜkséges kontrasżtos sżínhasználatta|, sĺkírássařés araille fe|irattal-egyaránt.
P qc, ajtaja be|ii|rő| nem zárható.. o|yan zárszerkezet kiépĺtése szÜkséges, me|y be|ső
bezárást követően kívÜlről is nyitható vész esetén.
a Wc c9empe burkolatában nem kertilt kontrasztos sáv e|helyezésre. A csempén 1,10 mmagasságban, kĺirben kontrasztos sáv kia|akítása sztikséje' a tér jobb. eoeŔéie."
érdekében a gyengén|átók részére'
a WC csésze tér fe|cili o|da|án. |évő fe|h.ajtható kapaszkodó nem megfe|e|ő, rövid, nemnyú|ik ki a WC csésze pereľnéig, cseréitił szrjkséies. R megľelető Ř"p"s=toJo 

-io. 
,^hosszú, elér a WC csésze pereméig.

a WC csésze fa| felö|i o|dalán elhelyezett fix kapaszkodó nem megfe|e|ő. ,,L,, a|akú fix ikapaszkodó elhelyezése szÜkséges a pad|óvonaltó| mért 75 cm magasšágban. 
.. - - - ' ^ 

I

a mosdókagy|ó fe|ett elhelyezett tükör nem megfe-|e|ő, .cseĘe szÜkséges. otyan magas 
Itükrtit ke|| e|he|yeznĺ, hogy az á||va és ülve is te6es értéŔűen hásználhatďlusv"n. l

A vészcsengők mel|ől hiányzĺk a ,,vészcsengő,, íe|irat. pót|ásuk szÜkséges.
nem keni|t WC kefe felszerelésre. A Wc kagy|ó ktize|ében f,a|ra szerelhető wc łere lfe|szere|éseszrikséges. _ --l

:xl*"'Ľ.'Jl*:'.""''""; 
fe|szere|ésre' Au ajtó belső |apjára 1,10 m magasságban ruharooast 

I

ľrŁ Re.g|g Közép-Magyarországi Regĺoná |ĺs Fej|esztési
és Szol9áltató Nonprofit Kiizhasznú Kft.
círn: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Tel.: +36 1/471.-8955
E-mail : proregĺo@ proregio'hu
www.proregio.hu
www. ujszechenyiteľv. gov. h u

A projektek az Európai Unió
támogatásávat vatósul'na!
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4. Feĺvonó:
- az akadá|ymentes bejáratná| a |ift fe|é vezető utat jelző iránytáb|a kihe|yezése szükséges.- a lift hívó gombja nem kontrasztos kia|akÍtású, a vakok és gyengén|átók számára nehezen

megta|á|ható' o 
!'ry. 

hívógombjrít ú9y ke|| kialakítaĺti, lrogf azt-vakok és gyengénlátók is
könnyen megta|á|ják, a hívógomb tapĺntható információt tärta|mazzon és uräitle?elĺratta| is
e| |egyen látva'

- a lift vezér|őgombjai nem kontrasztos kĺa|akítású, a vakok és gyengén|átók számáranehezen .megta|á|ható. A lift hívógombját ú9y kell kialakítani, nođv ázi u"tol. ésgyengén|átók is ktinnyen megtaláĺják, a hívógomb tapintható informáciět tartalmazzon ésbrai||e fe|irattal |9 "| |egyen |átva. A főbejáŕati szint nyomógombju Ĺonny",,
megkti|önböztethető |egyen'

Beiárati elő|épcső, eme|eti be|ső |éocsők:
- a |épcsőkarok kezdet-e és vége nem kontrasztosan |ett kialakítva, így gyengén|átók részérenehezen észreveh".fő. A lépcsőkarok kezdő és uto|só fokát (fokőŕ eÉt) iántrasztos

kia|akítással ketl el|átní (utó|agos kontrasztos gumiragasztás e|he|ýezése megÍeläli'-" leoot
é|eĺre).

Hátsó |éocsőház
- a |épcsőkarok kezdete és vége nem kontrasztosan lett kia|akítva, így gyengénłátók részéŕe

nehezen észrevehető- Minden eme|eten (kivéve a 3. emelet. aňo|-ńincš Ügyfé|, i|letveközösségi rész) a |épcsőkarok kezdő és utolsó rôtát 1ĺotot élég rontrasiio.-ŕ"ĺJxĺta''ut
ke|| e||átni-

. a |épcsőkarok olda|án 
. 
e|helyezett egysoros kor|át nem megfe|elő, az akadá|ymentes

haszná|hatóság.oť nem.,biztosítja'.A.]ďpcső o|da|áil'kétsoros rďrut elheiv1."."-iz,ĺ:k'egěi
kontrasztos színhaszná|atta|, a járófelÜlettő| számított o,7o m és 0,95 - máđ"''agű"n
e|he|yezVe. A kapaszkodók a pihenőkben is leg-yenek. fo|ytonosak. A kapasżkodó'k konnyen.megmarkolhatóak legyenek, 5 cm. átmé4őjű kor] keiesztmetszetrĺ marko|at ajánlôtt;': me|ynek faľtó| va|ó távolsága minimum 4,5 cm |dgyen. A kor|át o|yan anyaguol-tđ'uli.in;. amely érĺntésre nem hideg (p1. keményfa.vagy'műáńyag bevonatú ácé|)'

I nfokom mu ni kácĺós a kadá lyme l.ltesítés h iá nva :

- a belső ajtókeretek nem kontrasäos kia|akításúak, így gyengén|átók nehezen veszik észre,hogy-.hol van ajtó' A be|ső ajtókeretek kontrasztoi.s.-z?ne..-é'e szrikséges_(a iái szĺnetole|térő szín haszná|atáva|).
- a villanykapcso|ók nem kontrasztos kialakításúak. A kapcso|ókat kontrasztosan kellkialakítani (a kapcsoló köré kontrasztos színíí keret festése ńEgfe|eÍő).
- a belső ajtók mellő| hiányzik a funkcióje|ző tábla. Az ajtók me||é 1,10 m magasságbanfunkcióje|ző táblák kihelyezése szÜkséges kontrasztos színhaszná|ataí, síkÍrássářés araillefe|ĺratta| egyaránt'
. az épÜ|et előterébőł,hiányzik az információs térkép. Az informác]ós térkép funkciója, hogytájékozódásul szolgátjon,a látogatók19k; b'emutassa az éńúl"t szintjeit, azok a|aprajzát ésa helyiségek megje|ĺilését (p|. hol tatál|lató a |ift, az'akaáálymentes Wc). Az e|őtérben jó|

látható.he|yen, 
-1,10 

m- magasságban, kontrasztos színhaszn'álattal szĺikséges kiľréiýezni azinformációs táb|át,,me|yen a heÍyiségek megnevezését brail|e írássáĹi. iiul..Eääš.äilĺtni 
"vakok és gyengén|átók miatt.

- indukciós hurok (nagyothallól, 
'65zĺre) 

hiányzĺk: a pince szinten a közosségi teremben fixindukcĺós hurok kiépítése szÜkségeś, továbbá ńobiI indukciós ľru.ol. 
"ĺeszáábsu 

ĺ.szüksé9es

5.

6.

7.

Pro Regio Kozép-Magyarországĺ Regioná||s Fejlesztési
és Szo|gá|tató Nonprofit Közhasznú Kft.
cím: 1146 Budapest, Hermina Ú! 17'
Tel.: +36 Ll47L-8955
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A hibák . javításánál kérjĹ]k, vegyék figyelembe a ,,Segéd|et a komp|ex akadá|ymentesítés
megva|ósításához,, c. dokumentumban fog|a|t méreteket, előírásokat, kiatakíiásokat. SzüŔség eietéň
környezettervező rehabilitációs szakértő/szakmérnok bevonása .iavasolt'

3. EgysÉges
gyalogos-
vegyesforgalm
ú kiizterĺileti
rendszer
kialakítása

A felújítások á|ta| érintett va|amennyĺ
közterÜ|et önkormányzati tu|ajdonban van,
Gyu|ai Pá| u. (hrsz.: 36449); Kőfaragó u.(hrsz.: 36473), Horánszky u.
(hrsz.:36628); Mária u. (hrsz': 36656);
Gutenberg tér (hrsz.: 36480)'

A terÜlet kü|ső megje|enésében
ku|csfontosságú szerep jut a
közterületeknek. AŽ. ĺtt é|ő és a várt
turÍsztikai, kereskedelmi tevékenységek
igényei, továbbá városképĺ szempontok
a|apján a jelen|egĺ á||apotok beavatkozást
igénye|nek. A megúju|ó közteríi|etek
je|entős mértékben hozzájáru|nak a
negyed attraktivitásának növe|éséhez, a.'korabe|i,' hangu|at fe|idézéséhez. A vonzó
környezet további beruházásokat induká|,
és osszefiiggésben a Program egyéu
projekteIemeiveI alapot nyújt a negyed
revitaIizációjához. A tervezett kozterÜlet
megújítások VII. keri.i|et Erzsébetvárossaĺ
egyeztetett módon keni|tek kiaĺakításra,
megteremtve ezze|- e9Y, a kerület|
határokon átnyúló, gya|ogosbarát
kozterÜ|et há|ózat "kia|akulásának
|ehetőségét' ' ' i

A projekt teljes kĺi|tsége 806 810 ezer Ft.
E|őkészĺtés kö|tségei (ezer Ft): tervezési
kö|tségek Ĺo 925, kcizbeszerzés 500.
Megva|ósítási költségek (ezer Ft):
lebonyo|ítás 6 000, műszaki e||enőrĺ dĺj 14
385, kivitelezési kö|tség 77o ooo,
adminisztrációs kö|tségek 5 o00.

A Márĺa utca
átépítése a Krridy és
Bródy utcák közötti
szakaszon a Pál út a
Kőfaragó út,
valamint a
Gutenberg tér
megva|ósu|t. A terv
szerinti útépĺtés,
közvi|ágítás, fe|színi
víze|vezetés kiépÜ|t-
A Mária utca
forgalomba
he|yezési en9edélyét
a BFFH ZOLI. 02.
14-én kiadta. A
többi terÜ|et
tekÍntetében a
forgalomba
heIyezési engedély
kére|me be |ett
nyújtva, az
e|bírá|ást az i||etékes
hatóság
átszervezése miatt
késik.

EItérés
tapasztalható:
A megvalósu|t
műszaki
tartalom a
következőkben
tér el a
tervektől:
sÍ!||yesztett
szegélysor
kerÜl t
kiépítésre a
9épjármű
közIekedési
útvonal,
valamlnt a
parkoló fe|ü|et
között
(Horánszky u'
megva|ósulási
terv dok. : IP-
176lÚt-5).
Fa veremrács
tervektő|
eItérő.
Kieme|t szegé|y
a kande||áberek
kĺirül nem
kenjĺt
kiépítésre
(Horánszky u.
megvalósulási
terv dok. : IP-
176/út-5). Az
elhelyezett
pollerek
heIyenként
sérti|tek. A
bazalt kockakő
burkolat elemei
helyenként
fellazultak,
hiányosak.

Ą|ĺadá|vmentesítéssel kapcsolą$os hĺánvossáookl

A ktizterüĺetek fe|újítása során az akadá|ymentesítés nem Va|ósult meg. A gyalogos járdáknak
m.|nden körÜlmények között ki kel| elégítenirik az akadá|vme-ntes -Ĺĺiztärü|et-haszná|att

Pro Reg|o Kozép-Magyarországi Reglonális Fej|esztési
és Szolgá|tató Nonproflt Közhasznú Kft.
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Tel.; +36 1/471-8955
E-mail : proregio@proregio.hu
www.proregio.hu
www. UjszechenyĺterV' gov. h u
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er



ł}.bPRoREGIO SZECI{ENYI TERV

követe|ményeket.Avakokésgyengén|átókszámára
fontos a veszé|yre va|ó figyelmeztetés a járda és az útburko!át találłozásánát.
A járda ÍełÜ|etén a veszélyre va|ó figye|meztetés érdekében az útburko|at eĺőtt 4olLoo cm méretben
takti|is, eltérő színű, domborrj mintázatú, e|őre 9yánoťt burko|atelem e|heIyezése sztikségei.
Javaso|juk a kereskede|mi forga|omban is megta|á|hatô ,,vakvezető,, kövek aIkalmazásář a
figye lmeztető fe| ĺi |et e| he|yezése é rdekében'

Figye|meztető fe|Ület: lmm magasságú csonka fé|gtmbokbő| á|ló, |egalább 4o/4O cm nagyságú fetÜlet,
melyet irányvá|tásoknál, elágazásokná|, a |átássérültekre ba|esetveszélyt je|entő, i|letve fokozott
figye|met igény|ő területek e|őtt alkalmazandó. A járda teljes szé|ességében i<el| e|he|yezni a
figye|meztető je|zést az útburko|at vá|tás e|őtt' A gyengén|átók tájékozódása és vezetése érdekében a
tapintható információt nyújtó burko|ati jelek a környező burko|athoz képest e|térő kontraszttaI
sztikséges megjelennie'

A közterü|etek akadá|ymentesítésének he|yes megva|ósításához javaso|juk áttanu|mányozni az NFÜ
hon|apján megta|á|ható, a.Magyar ÚtÜgyi Társaság által készĺtett -Terveżési segédanyag (tanu|mány),
komp|ex akadá|ymentesítés a köz|ekedési infrastruktÚra terÜletén,, c' 1,,ĺelnívás.él 

-útmutató.ä

Közlekedési operatív Program keretében megva|ósítandó pĄektet előkélzítésének támogatásához
kapcs.olódó támogatás-igénylési kéreImek benyújtásárat c. útmutatót, mely a közterÜ|etek
akadálymentesítésének megva|ósítását taftaImazza.

4. Belső-
Józsefuárosi
szol9áltatási
kornyezet
kialakítása

A projekte|em támogatja a he|yi
vál|aIkozókat, kjskereskedőket és a
vendég|átóipar szerep|őit ĺnformá|ĺs
önÍgazgató szervezetek létrehozásában
(''utcaszovetségek'.). Az onkormányzat|
he|yiségek hatékony hasznosítása
érdekében ĺfjú vá||alkozások részére
kedvezményés bérbevételi pályázat.'A:
projekte|em az oĺ kereté6en. fe|újított
Horánszky utca 13. sz. a|att a|äkítja ki a
negyed Vá||a|kozásfej|esztési Központját. A
központ koordiná|ja a vá||alkozói
inkubácíós programot: felszere|t
irodahe|yiségeket és háttér infrastruktúrát
biztosít a kreatív iparban működő
pá|yakezdők és fiata| vá|lalkozások
számára, emeĺlett tanácsadással |átja e| avállalkozói tevékenységben még
járatlanokat.

A pĄekt teljes költsége 84 394 ezer Ft.
E|őkészítés kö|tségeĺ (ezer Ft): tervezésl
költség 4 25o, eljárási díjak 4 25o,
ktizbeszerzési kti|tség 850.
Megvalósítás kti|tségei (ezer Ft):
|ebonyolítási díj 2 550, műszaki el|enőr| díj8 136, kivitelezés 62 119, a projekt
meva|ósítását szolgá|ó igénybe vett 

]

szolgáĺtatások 3 00o, adminisztrációs 
]

ko|tségek 1 100. 
I

|sd' Horánszky 13.
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