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Tárgy: A napirend elfogadása 
 
004/2016.(02.24.) V.M.K.B.hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  
1. pontként napirendjére tűzi az „V. József nádor tér – mélygarázs építése miatti 
közműkiváltásokkal járó felszínrendezés, jogszabályi előírások szerinti közterület-alakítási 
tervről való döntés” és 4. pontként a „Javaslat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kérelme alapján 
kizárólagos várakozóhely áthelyezésére” tárgyú előterjesztéseket.  
A Bizottság a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja: 

 

1. V. József nádor tér – mélygarázs építése miatti közműkiváltásokkal járó 
felszínrendezés, jogszabályi előírások szerinti közterület-alakítási tervről való 
döntés 

2. Javaslat a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Irodája részére az 
Akadémia utca 14. szám elé 1 darab kizárólagos várakozóhely használatának 
biztosítására 

3. Javaslat a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére a Garibaldi utca 2. szám elé 4 
darab kizárólagos várakozóhely használatának biztosítására 

4. Javaslat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kérelme alapján kizárólagos 
várakozóhely áthelyezésére 

5. Egyebek 

 
 
Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
A szavazáson jelen volt: 6 fő 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Batári Péter  
           elnök 
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Tárgy: V. József nádor tér – mélygarázs építése miatti közműkiváltásokkal járó 
felszínrendezés, jogszabályi előírások szerinti közterület-alakítási tervről való 
döntés 

 
 
005/2016.(02.24.) V.M.K.B.hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága 2016. 01. 08-án kelt, de 
2016. 02. 23-án megkapott felszínrendezési, közterület-alakítási terveket (tervező: Fehér 
Gábor) az alábbi módosításokkal fogadja el: 
 

- a felszínrendezési terv szerinti fapótlást az engedélyező hatósággal igazolható módon 
egyeztetni kell  

- a József Attila utca tengelyen lévő buszmegálló helyét a felfestési jelekből sejteni 
lehet, de buszmegálló felépítményt, mint váróhelyet nem látunk a tervlapokon, 
jelölését kérjük pótolni, amennyire lehet transzparens, de ülőférőhelyes kivitelezési 
eszköz betervezésével, illetve bár a buszmegálló tábla jó helyen szerepel a terveken, a 
„Futár” előjelző rendszer helye nem a megállóhely szerinti, mely miatt annak 
áthelyezését kérjük közelebb a buszmegállóhoz és a taktilis burkolati jelek a 
felszállóhely szerint betervezését is kérjük pótolni, némely tervlapon a „Futár” 
árambekötése sem feltüntetett, melyet pótolni kérünk 

- a felszíni civil egyén kerékpár tárolók közül a tervező javaslata szerint a „Centrum” 
típusú eszközök kerülnének a térre, hogy az utcabútor család szerinti elem kerüljön 
kihelyezésre, amely javaslat elfogadható, ugyanakkor a déli oldalon a fasor kapcsán 
megszakított parkoló férőhelyek között a parkolás gátló pollerek, oszlopok elhelyezése 
indokolt, ahogyan a tér északkeleti részénél is ahol a kiemelt szegély még nem 
biztosítja a felhajtás és parkolás fizikai lehetőségét 

- a téren elhelyezésre kerülő két díszkút kapcsán azok díszkivilágítását nem látjuk a 
terveken, a víz, csatorna és üzemeltetést biztosító árambekötés megjelenik a 
tervlapokon 

- a déli homlokzaton álló műemlék épület díszkivilágítása kapcsán a reflektorok 
visszahelyezését sem látjuk a terveken, kérjük annak szükségességét, vagy 
szükségtelenségét írásban igazolni, visszahelyezésük esetén azt a terveken feltüntetni 

- a ma közterületen álló közösségi bérkerékpár rendszer itteni dokkoló állomásán 22 
darab kerékpár tárolása biztosított, a terven jelzett állomás azonban csak 20 
kerékpárrögzítő pontot jelöl, melyre vonatkozóan vagy kérjük a terv módosítását, vagy 
a BKK BUBI részének jegyzőkönyvét a változtatás jóváhagyásáról 



 

- tekintettel a garázs alépítményre a zöldfelületek nagymennyiségű csapadékvíz 
elvezetését kérjük biztosítani, melyre vonatkozóan a rétegrendet, a drént bemutató, 
vagy leíró anyagot kérünk pótlólagosan benyújtani 

- hiányzik a tervről, ezért kérjük pótolni a faverem rácsok típusait, rajzait 
- hiányzik a tervről, ezért kérjük pótolni a visszahelyezendő csikkgyűjtőket és 

kutyapiszok gyűjtőt 
- taktilis burkolati jelek nem minden tervlapon szerepelnek egyformán, a hiányzó 

tervlapokon kérjük azokat pótolni 
- a garázs szellőzőkéményhez vezető közműrész nem jelölt, a tervből nem derül ki a 

szellőzőkémény közterületi nyomvonalának helye, melyet kérünk a tervlapokon 
feltüntetni 

- a T8-as metszeten az egyik oldalon a balti magassági jelölés elcsúszott, melyet kérünk 
helyre igazítottan ismételten megküldeni 

- a T9-es tervlapon rajzolt kőrakásrend vonatkozásában a Wekerle Sándor utca felé 
jelölt legyező rakásrend az útpálya szerkezetben nem összehangolt a Wekerle utca 
legyező kőrakásrendjével, az irányváltás kidolgozása mindenképpen szükséges, 
ugyanígy a járdaburkolatban a rakásrend kapcsán az irányváltás karbantartási oldalról 
nem megfelelő 

- a csatlakozási pontok jelen terv szerinti kidolgozottsága a későbbiekben 
mindenképpen részletrajzok szerint kidolgozandó 

- mivel pavilonok, pavilonjellegű építmények, fülke elhelyezése, illetve műtárgynak 
nem minősülő egyéb építmények elhelyezése, kialakítása nem tervezett, azokra 
vonatkozóan jelen tulajdonosi hozzájárulás megállapítást és észrevételt nem tesz, 
amennyiben ilyen elemek utólagosan elhelyezésre kerülnének a téren, vagy a térhez 
kapcsolódó csomópontokban, ahhoz külön önálló tulajdonosi hozzájárulás megkérése 
szükséges. 

 
Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Batári Péter  
           elnök 
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Tárgy: Javaslat a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Irodája részére az 
Akadémia utca 14. szám elé 1 darab kizárólagos várakozóhely használatának 
biztosítására 

 
 
 
006/2016.(02.24.) V.M.K.B.hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság egyetért azzal, hogy a 
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Irodája részére székházának Akadémia utca 
14. szám alatti homlokzata előtt 1 db kizárólagos használatú várakozóhely kerüljön kijelölésre 
párhuzamos parkolási rendben. 

Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Batári Péter  
           elnök 
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Tárgy:Javaslat a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére a Garibaldi utca 2. szám 
elé a 4 darab kizárólagos várakozóhelyen felül további 1 db kizárólagos 
várakozóhely használatának biztosítására 

 
 
 
 
007/2016.(02.24.) V.M.K.B.hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság egyetért azzal, hogy a 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kérelmére a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére 
székházának Garibaldi utca 2. szám alatti homlokzata előtt a korábbi 4 db kizárólagos 
használatú várakozóhelyen felül további 1 db kerüljön kijelölésre párhuzamos parkolási 
rendben, a többi férőhellyel egybefüggően. 

Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Batári Péter  
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Tárgy:Javaslat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kérelme alapján kizárólagos 
várakozóhely áthelyezésére 

 
 
 
 
 
008/2016.(02.24.) V.M.K.B.hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság egyetért azzal, hogy a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalkérelmére a Széchenyi utca 2. szám alatti székházuk 
felújításának idejére – 2016. december 9-ig –, az ott kieső férőhelyek pótlására 10 db 
kizárólagos használatú várakozóhelyet a Zoltán utca 16. szám alatti épületük előtt vegyenek 
igénybe. 

Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Batári Péter  
           elnök 
 


