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Javaslat a Budapest XVI. kertilet Csdmtiri rit,
Rakosi rit, M6ty6s kir6ly utca, Arany Jiinos utca
burkolat-fel[jitasi tervei iitad6s6hoz

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Budapest XVI. keriilet Cs<imdri rit (Szlov6k tt - Jenos utca 6s J6zsef utca Kcirvasrit sor
kdzdtr), Rakosi ut (Szlov6k tt - MAtyas kirrily utca kdzdtt), MAtyAs kir6ly utca (Csdmdri ut Budapesti rit k6ztitt), Arany Jri.nos utca (Margit utca - Sasv6r utca k6z6tt), valaminr a

M6tydsftildi tdr 6s a Timur utca Szlov6k tit Rdkosi [t csom6pontja_.burkolat-fehijitiis6t 6s a
hozztr csatlakozo kcizmri 6s forgalomtechlikai terveit terveztette meg Onkorm6nyzatunk. Ezen
terveket kifejeze I:ren azzal a c6llal kdszitetttik, hogy a f6vrirosi fehijitrisok titem6t felgyorsitsuk
a k6sz tervek 6tad6s6val, mivel ezen utciik fovdrosi kezel6sben vannak. A tervek elk6sziiltek, a
f<jv6rosi beruhdziis megval6sitdsiihoz a tervek felhaszndl6si jogrit a beruhria6 Budapesti
Kdzleked6si Krizpont Zrt. (a tovebbiakban: BKK Zrt.), itletve a Budapest Kdzit Ztt. szitm'ra
kell 6truh6znunk.

A tervek vonatkoziisaban a tervezdsi szerz6d6sek drtelmdben - Budapest F6v6ros XVI.
keriileti Onkorm inyzata, tdbbek kdzritt harmadik szem6ly r6sz6re ttirt6n6 dtad6s6ra,

iitdolgoz6sara, igy kiildndsen a mu felhasznakisara kivileli ds egy6b tervek kdszit6sdhez tov6bba valamennyi, a Szerzoi jogr6l sz6l6 1999. 6vi LXXVI. tcirv6ny't (Szjt.) 17. $-6ban
meghat6(ozo1t m6don tdrt6nci felhaszn6l6s6ra kizar6lagosan jogosult.

vagyoni 6rt6kii jog, igy ltruhitzisa az onkormSnyzat vagyoniir6l 6s a
vagyontrirgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorl6s6r6l sz6l6 2412009. (VI. 25.) rendelete szerint
tortdnhet. A rendelet 12. $ (4) alapj6n onkormanyzati vagyont ingyenesen haszn6latba adni
jelen rendelet
csak k<izfeladat ell6trls6ra 6s a kcizfeladat ell6t6s6hoz sziiksdges m6rtdkben lehet

A terv birtokl6sa

6s a vonatkoz6

jogszab6lyok alapj6n.

GLXXXX. 23. S (4) bekezd6s 1.
F6v6rosi onkorm6nyzat feladata kiikindsen a ttirvdnyben vagy

Magyarorszag helyi tinkormanyzatair6l sz6l6 2011. dvi

pontja alapjan

a

Lormri'nyrendeletben meghat6rozott kiemelt forgalmri vagy orsziigos ktizriti kdzleked6sben
fontos szerepet j6tsz6 f6ritvonalak, sug6r- 6s gyiiriiir6nlu kdzutak, kiemelt ttimegkdzleked6si
csom6pontoi<, kiemelt kOzparkok 6s k<iderek kezel6se, fejleszt6se, tizemeltet6se, valamint
ezeken a terlileteken a kdzteriilet-feliigyelet mrikddtet6se, illetve a fov6ros teljes teriilet6n a
forgalomtechnikai kezel6i 6s iizemeltet6i feladatok ell6t6sa, forgalomszervez6s.
$nkormriLnyzat kezel6siben l6v6 foritvonalak, k<izutak 6s kijaertiletek kijeltil6s6r6l
sz6l6 43212012. (XII. 29.) Kormiinyrendelet 3. $-a drtelm6ben a F6vdrosi Onkorm6nyzat vagy

A F6v6rosi

az itltala a k6zutak

fenntartris6ra, fejlesa6s6re 6s

a fejleszt6ssel 6sszefiigg6 iizemeltetdsre

alapitott kcilts6gvet6si szerv vagy olyan gazdillkod6 szervezet, amelyben a Fovarosi
oniormanyzat iO0%-or tulajdoni r6szeseddssel rendelkezik, vagy e gazd6lkod6 szervezet
100%-os tulajdonriban 6116 gazdrilkod6 szlervezel (fdvrirosi kdzritkezel6) kitja el a f6vArosi
ktizutak kdzuikezel6i feladatait a kdz[ti kdzleked6srol sz6l6 torvdny szerint a kdzrit tertilet6n.
kezel6s6nek 6s iizemeltetds6nek szakmai szab6lyair61, lovitbbi az
rit6pit6sek, a kdztertiletet 6rint6 krizmii-, vasrit-6s egy6b 6pit6sek 6s az ritburkolatbont6sok
szat6lyoz6sdr6l sz6l6 34i2008. (vll. 15.) F6v. Kgy. rendelet 2. $ 33. pontja alapjrin a f6vSrosi
,,k\zii Fdydrosi ()nkormdnyzat nevdben eljdrd kezel1je (Eljdrd kezel6): a F6vdrosi

A fov6rosi helyi krizutak

a

-2-

is

egtes
helyi kizutak mfrkddtetdse cdljdb'l alapltott
dltal
(2)
bekezddse
a
KkL
9/8.
elldttisdval
(forgalomtechnikai
kezel6i) feladatainak
$
kAzftkezelfii
ds 33. $ c) pontja szerint - megbizott, a Fdvdrosi Onkarmdnyzctt nevdben eljar' BKK Budapesti
Kdzlekeddsi Kazpont Zrl.: "

onkormdnyzat

Fentiekre tekintettel Budapest F6vriros onkormanyzata 6s a BKK Zrt. kozotl hat6lyban 16v6,
Feladat-ell6t6sr6l ds Krizszolgaltat6sr6l sz6l6 Keretmegallapod6s alapjrin aBKK Lrt. Budapest
F<iviiros integr6tt kozleked6si rendszerdnek mrik6dtet6se cdlj6b6l ellAtja a r6sz6re dLtadott
kdzttkezel6i feladatokat is, mely megval6sitAsa 6s finansziroziisa 6rdek6ben Budapest F6v6ros
Onkormdnyzata 6s a BKK Zrt. kdzdtt l6trejdtt
- a 257/20i5. (1II.23.) F6v. Kgy. hat6rozattal elfogadott ,,2012-201,6.6vi UtfelfjitAsi program
megval6sit6sar6l" elnevez6sti Megval6sitrisi Meg6llapodis 1. sz6mri m6dosit6sa'
tt+ttZOrc. ryIII.31.) F6v. Kgy. hatAroittal- elfogadott ,,2012-2018. dvi Utfelfjit6si
program megval6sitaser6l" elnevez6sti Megval6sitrisi Meg6llapodas 3. szamri m6dosit6sa.,
melyben BKK Zrt. 6s a Budapest Kozut Zrt. kdzcitti feladatmegosztriseir6l is dcintdtt.
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A

Megval6sit6si Meg6llapod6sban meghatiirozottak vdgrehajtdsa 6rdek6ben sziiksdges az
alAbbi liviteli tervdokumentdci6k BKK Zrt., illetve a Budapest Koz],lt Ztt. Altal tdrtdn6
felhaszn6l6sa.

A tervek iitaddsrival az al bbi tervek felhaszniil6si jog6t ruhrlzza 6t onkormiinyzatunk:

u.

szlov6k ut k6ztltt) burkolat feltjit6s,
-,,Budapest, XVI. keriilet. csdmtjri rit (Janos
parko16- 6s j6rda6Pit6s"
(J6zsef u.
Kdrvastt sor ktiz<itt) burkolat
keriilet. Csiim<iri
- ,,Budapest,
feirij it6s"
- ,,Budapest, XVI. keriilet Arany J6nos u. (Margit u. Sasviir u' ktizdtt) csapad6k
csatoma 6pit6s 6s burkolat felujitds"
- ,,Budapest, XVI. kertilet Rakosi rit (M6ty6s kiraly u. Szlov6k tt k6z6tt) burkolat
fehijit6si, 6s jrlrda6pit6s"
- ,,Budapest, XVI. kertilet Mrity6s kir6ly u. (Csrimtiri rit - Budapesti tt kdzdtt) burkolat

iVI.

tt

-

-

-

feltjitds"

-

,,Budapest,
Budapesti

csapad6kcsatoma (Szent Korona u'
kdz6tt) 6s R6kosi uti csapaddkcsatoma (Szilas patak - M6tyas kirrily u.

XVI. kertilet M6ty6s kirdly utcai

tt

k6zdtt)"
burkolat
,,Budapest, XVL keriilet Mafyes kiraly utcai csapad6kcsatoma 6pit6s 6s
felujitAs forgalomtechnikai terve"
- ,,Budapest, xvl. kertilet, Budapesti ut M6ty6s kir6ly utca - M6tyasftildi t6r - Arany
Jdnos utca csom6pontban kdrforgalmi rend kialakit6sa"
- ,,Budapest, xvt. kertilet, Szlov6k rit - Timur utca, szlov6k Ut - Rakosi tt csom6pontok
jelz6l6mp6s forgalomir6nyusit6srira val6 etalakit6sa"

-

dsszesen

bnxto 25.228.550,- Ft tervez6si dij 6rt6kben.

Hatrirozati javaslat I:

Budapest F6varos XVl. keruleti Onkorm6nyzat K6pvisel6testiilete az Onkormiinyzat megbiz6s6b6l k6sztilt, Budapest
XVI. keriilet Csdm<iri lit (Szlovrik rit - Jiinos utca 6s J6zsef
utca - Kdrvasrit sor kozdtt), Arany J6nos utca (Margit utca
Sasv6r utca k<iz6tt) burkolat f'ehijitdsi tervei felhasznrildsi
jogrit, mint korliitozottan forgalomkdpes vagyon6rt6kti jogol 6lve a tervez6si szerzod6sekben biztositott jogdval
tdrit6smentesen a Budapesti Kozleked6si Kdzpont Z5rtkciriien
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Miik6do

-

gta rthiuza ti a nemzeti
6vi CXCVI. tdrv6ny 14. $ (1)

R6szv6ny'tiirsasii

vagyom6l sz6l6

201

1

'

bekezddse szerinti jogcimen.

a

Polg6rmestert felhaszn6l6si szerz6ddsek
allirdsixa, valamint az ltruhitzilssal kapcsolatos minden

Felhatalmazza

sztiks6ges int6zked6s megt6teldre.
Fele16s:

Kovics P6ter polg6rmester

Hatdrid6: 201 8. december 30'
SzMSz' 18'
l.tfogaautu min6sitett sz6ttibbs6get ig6nyel az
(2) bekezdds o) Pontja alaPj6n)

Hat6rozati javaslat

II:

$

Budapest F6varos XVl. kertleti Onkorm6nyzat Kdpviseliitestiilete az 0nkorm6nyzat megbizrisdb6l k6szii1t, Rakosi rit
Matyas kirely utca kozcitt), Miity6s kir6ly utca
(Szlovrik
Budapesti rit kdzdtt), valamint a MetyAsfttldi
icro-o.i
Gr 6s a Timur utca Szloviik tt Rrikosi ut csom6pontja

rit
,it

-

-

6s a hozz6

csatlakoz6 ktizmii 6s
tervei felhaszn6l6si jog6t, mint
korl6tozottan forgalomk6pes vagyon6rt6ku jogot - 6lve a
tervez6si szerz6d6sekben biztositott jogdval
t6ritdsmentesen a Budapest Ktiztt Z6rtkdnien Miikddti
R6szvdnyt6rsas6 gra ruhinza 6t a nemzeti vagyonr6l sz6l6
2011. 6vi CXCVI. tdrvdny 14. $ (1) bekezddse szerinti

burkolat-felijit6set
forgalomtechnikai

jogcimen.

a

Polg6rmestert Felhaszn6l6si szerz6d6s
aliiritsira, valamint az ttlruhlzlLssal kapcsolatos minden

Felhatalmazza

sziiks6ges intdzked6s megt6tel6re'

Felel6s: Kovdcs P6ter polg6rmester
Hatdrido: 201 8. december 30.
az SzMSz' 18
l"tfogaa,itu min6sitett sz6tobbs6get ig6nyel
(2) bekezdds o) pontja alaPj6n)

Budapest, 2017. m6jus 3.

$

(
Kov6cs P6ter
polgarmester
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Gazdasigi
T6rgyal6sra kijettilt bizottsrigok: Keriiletfejteszt6si 6s Uzemeltet6si Bizottsrlg,
6s P6nziigyi Bizottsrig

