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Tárgy: A napirend elfogadása 
 
 
 
 
 
102/2016.(12.13.) V.M.K.B. hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja: 
 

1. V. Bank utca megújítása a Podmaniczky tér és Sas utca között - útépítés 

2. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Nádor utca 31. szám elé a 
meglévő 2 darab kizárólagos várakozóhelyen felül további 2 db használatának 
biztosítására  

3. V. Királyi Pál u. 16. – T-55554/2014 számú MEGÁLLAPODÁS – befejezési 
határidő módosítása 

4. Egyebek 

 

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

Dr. Batári Péter  
                   elnök 
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Tárgy: V. Bank utca megújítása a Podmaniczky tér és Sas utca között - útépítés 
 
 
103/2016.(12.13.) V.M.K.B. hat. 
A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság városképi szempontból 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az „V. Bank utca megújítása a Podmaniczky tér és Sas utca 
között” c. projekt útépítési munkái az INFRAPLAN Vasút és Úttervező Zrt. (tervező) által 
benyújtott IP-243 tervszámú 2016.11.16-án kelt közterület alakítási tervdokumentáció alapján 
megvalósuljon. 
 
A tervező 2016. 12. 09-én benyújtott nyilatkozata szerint a benyújtott Közterület Alakítási 
Terv az önkormányzat által kért módosításokat tartalmazza, különös tekintettel az alábbiakra: 
 

a. A betervezett utcabútorok a környező utcák felújításánál is használt típusúak. 
b. A tervcsomag kertépítészeti munkarészt nem tartalmaz. 
c. Férőhelyszámra vonatkozó adatokat a KAT-09-01-M04 számú forgalomtechnikai 

helyszínrajz tartalmaz, akadálymentes átkelés lehetősége a csomópontokban meglévő 
szegélysüllyesztéseknél megmarad, kerékpártárolók elhelyezése a tervezési területen 
hely hiányában nem megoldható 

d. A tervezési területen parkolóautomata, illetve egyéb berendezés nem található, az 
aknákat szintbe kell emelni. 

e. Reklámhordozó a tervezési területen nem kerül kialakításra 
f. A terv a közműhálózatot nem érinti, az aknákat, víznyelőket, tűzcsapokat, egyéb 

felszíni berendezéseket szintbe kell emelni 
g. Tervezési területen nincs hely pavilonok elhelyezésére 
h. Tervezési területen található üzlethelyiségek előtt lévő járdaszakaszokon nincs hely 

teraszok elhelyezésére 
i. Tervezési terület műtárgyakat nem érint. 
j. A burkolat felújítás egy ütemben kerül megépítésre. 
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Dr. Batári Péter  
                   elnök 
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Tárgy: Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Nádor utca 31. szám elé a 
meglévő 2 darab kizárólagos várakozóhelyen felül további 2 db használatának 
biztosítására 
 
 
 
 
 
 
104/2016.(12.13.) V.M.K.B. hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság egyetért azzal, hogy a 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kérelmére, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részére székházának Nádor utca 31. szám alatti homlokzata előtt a korábbi 2 db kizárólagos 
használatú várakozóhelyen felül további 2 db kerüljön kijelölésre merőleges parkolási 
rendben, a többi férőhellyel egybefüggően. 

Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
A szavazáson jelen volt: 5 fő 
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Tárgy: V. Királyi Pál u. 16. – T-55554/2014 számú MEGÁLLAPODÁS – befejezési 
határidő módosítása 
 
 
 
 
105/2016.(12.13.) V.M.K.B. hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság a 12/2011.(III.10.) B-L.Ö. 
rendelet 12. § (1) bekezdés alapján javasolja Polgármester Úrnak elfogadásra az V. Királyi 
Pál u. 16. sz. alatti Társasház részére adott vissza nem térítendő támogatás átadás-átvételéről 
szóló T-55554/2014 számú MEGÁLLAPODÁS-ban rögzített határidő 2017. október 15-re 
történő módosítását. 

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