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Tárgy: Javaslat a Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság 2010. augusztus 
17-ei ülésén a Kápolna utcában létesítendő 
gyalogos átkelőhellyel kapcsolatos felfüggesztett 
határozatának megtárgyalására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 2010. augusztus 17-én tárgyalta -
meghívó szerinti Egyebek / 7. napirendi pontként - a Javaslat a Kápolna utcában gyalogos átkelőhely 
létesítéséhez pénzügyi forrás biztosítására tárgyú előterjesztést. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a szakfőosztály által javasolt 4,5 
millió forint biztosítását nem szavazta meg (7 egyhangú tartózkodással) a munkák elvégzésére 
tekintettel arra, hogy a gyalogos átkelőhely létesítése a Budapest Főváros Önkormányzatának feladata 
lenne. 

A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály megkeresésére a BFFH Közlekedési 
Ügyosztály Forgalomtechnikai Alosztály a gyalogos átkelőhely létesítésének indokoltságát nem 
kérdőjelezte meg, de csak a Kőbányai Önkormányzat finanszírozásában tartja megvalósíthatónak 
jelenleg. 

Úgy gondolom, hogy a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a képviselő-testületnek 
kötelessége és felelőssége is egyben ezt a gyalogos átkelőhelyet minél előbb megépíteni. 

Mindez alapján tartom a bizottsági döntését az önkormányzat érdekével ellentétesnek. A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 25. § (2) bekezdésének, valamint az SZMSZ 57. § 
(2) bekezdésének a) pontja értelmében a polgármester felfüggesztheti a bizottságok döntésének 
végrehajtását, s a felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

A bizottsági előterjesztést, a fővárosi válaszlevelet, valamint a döntést, és annak 
felfüggesztését mellékelem. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, 
Kápolna utcában a Kápolna térnél kialakítandó gyalogos átkelőhely kiépítéséhez bruttó 4,5 millió 
forintot biztosít a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges pályázat lefolytatására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Budapest, 2010. augusztus 18. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli Is-tván 
jegyző 

fejrbai Lajos 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 
Radványi Gábor 
elnök 

Tárgy: Bizottsági döntés végrehajtásának 
felfüggesztése 

Tisztelt Elnök Úr! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 25. § (2) bekezdésének 
biztosított j ogköröm alapj án 

felfüggesztem 

a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 2010. augusztus 17-én a meghívó 
szerinti Egyebek / 7. napirendi pontként tárgyalt Javaslat a Kápolna utcában gyalogos 
átkelőhely létesítéséhez pénzügyi forrás biztosítására tárgyú előterjesztéssel kapcsolatos 
döntést, mivel az ellentétes az önkormányzat érdekével. 

Jelen indítványom alapján a felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a következő ülésén 
határoz. 

Budapest, 2010. augusztus 18. 

Verpai I ajos 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere  
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Tárgy: Bizottsági döntés végrehajtásának 
felfüggesztése 

Tisztelt Elnök Úr! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 25. § (2) bekezdésének 
biztosított jogköröm alapján 

felfüggesztem 

a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 2010. augusztus 17-én a meghívó 
szerinti Egyebek / 7. napirendi pontként tárgyalt Javaslat a Kápolna utcában gyalogos 
átkelőhely létesítéséhez pénzügyi forrás biztosítására tárgyú előterjesztéssel kapcsolatos 
döntést, mivel az ellentétes az önkormányzat érdekével. 

Jelen indítványom alapján a felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a következő ülésén 
határoz. 

Budapest, 2010. augusztus 18. 

Verbai Lajos 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály 
Szervezési Osztály 

Előzetes kivonat 

.../2010. (VIII.17.) Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 
(7 tartózkodás, egyhangú szavazattal) 
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság nem támogatja a Budapest X., 
Kápolna utcában a Kápolna térnél gyalogátkelőhely kiépítését. 

Budapest, 2010. augusztus 18. 

Korányiné Csősz Anna s. k. 
osztályvezető 



Egyebek/ 7. napirendi pont 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály 

Tárgy: Javaslat a Kápolna utcá
ban gyalogos átkelőhely létesíté
séhez pénzügyi forrás biztosítá
sára. 

Tisztelt Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 882/2010. (IV. 
20.) sz. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat határozatában felkérte a Pol
gármestert, hogy a Kápolna tér közlekedési csomópontjának kialakítására folytassa le a szük
séges egyeztetéseket, és kezdjen tárgyalásokat Budapest Főváros Önkormányzatával a tömeg
közlekedés javítása érdekében. 
A testületi döntésnek megfelelően megkerestük a BFFH Közlekedési Ügyosztályát. A körfor
galom kialakítása mellett (mely azóta az Óhegy utca felújításával megvalósult) kértük egy 
gyalogos átkelőhely kiépítését a Kápolna utcán az Ihász utcai kereszteződés előtt a buszmeg
állónál. 
Az Ügyosztály az átkelőhely létesítésével egyetért, de közeljövőben anyagi fedezetet nem tud 
biztosítani. 
A fentiek és a gyermekek biztonságának biztosítását figyelembe véve javasoljuk, hogy az 
átkelőhely saját beruházásba kerüljön kialakításra. 
Az előzetesen kalkuláció alapján az átkelő tervezésének, engedélyezésének és kiépítésének 
bekerülési költsége bruttó 4,5 millió Ft. 

Az idei költségvetés ilyen jellegű kiépítésre anyagi fedezetet nem biztosított. 

Ezért kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a "felhalmozási feladatokra további keretösszeg" 
céltartalék terhére 4,5 millió Ft-ot biztosítani szíveskedjenek az átkelő kiépítésére. 

Határozati javaslat: A Vagyongazdálkodási és Keruletüzemeltetési Bizottság a Budapest X. 
kerület Kápolna utcában a Kápolna térnél kialakítandó gyalogátkelőhely kiépítéséhez 4,5 mil
lió Ft-ot biztosít a'Telhalmozási feladatokra további keretösszeg" céltartalék terhére. Egyben 
felkéri a polgármestert a szükséges pályázat lefolytatására. 

/ 
Budapest, 2010. augusztus 16. íj j 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 



BupawpesT Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal 

Közlekedési Ügyosztály 
Forgalomtechnikai Alosztály 

ikt. szám: 10/3151-3/2010 

Kovácsné Tóth Ágnes osztályvezető hivatk.szám: K/42081/2010/XII 

X. kerület Kőbánya Önkormányzata ügyintéző: Lendvai Gábor 
Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály telefon: 327-1410 

B u d a p e s t e-mail: lendvaiq(S)budapest.hu 

tárgy: X. ker. Kápolna u. gyalogátkelőhely 

Tisztelt Osztályvezető Asszony! 

A X. ker. Kápolna téren a Kápolna utca torkolatában gyalogátkelőhely kijelölésével 
kapcsolatban az alábbi választ adjuk: 

Megvalósíthatónak tartjuk azt, hogy a Kápolna téri, most már körforgalmú csomópont 
negyedik ágában is legyen gyalogátkelőhely. Ehhez a zebracsíkok felfestésén kívül az érintett 
szakaszon a járdaszegélyek lesüllyesztése, a közvilágítás erősségének megmérése (és a 
tapasztalatok szerint szinte minden esetben megerősítése), valamint a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság határozatának beszerzése szükséges. 

A közelmúltban történt útfelújítás tervezésekor ez az igény még nem merült fel, ezért nem 
történt szegélysüllyesztés annak keretében. (A zebra lehetséges helye egyébként nem is 
feltétlenül van benne a felújított szakaszban, hanem annak határán helyezkedikel.) 

A megvalósításra csak oly módon látunk belátható időn belül lehetőséget, ha a X. ker. 
Polgármesteri Hivatal a kijelölés tervezését és kivitelezését vállalja. Amennyiben erre 
lehetőséget látnak, célszerű szaktervezőt azzal megbízni, hogy a terv tartalmazza a szükséges 
forgalomtechnikai, útépítés és (fénymérés alapján szükség szerinti) közvilágítási 
módosításokat, valamint szerezze be a hatósági határozatot. Tervező megbízása előtt és 
tervezés közben konzultációt kérünk. 

Kérjük válaszunk megértő elfogadását. 
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