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      Iktató szám: 234/2/2016. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. december 13-i ülésére 

 
Tárgy:  Kérdésre adott válasz 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen  

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 
 

Szilágyi Zsolt       Tárgy: válasz 

Képviselő Úr részére 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Úr! 

 

 

 

Tájékoztatom, hogy a Budapest, IX., Lenhossék utca 24-28. szám alatti hivatali telephely 

akadálymentesítésével kapcsolatos tervezési munkálatok befejeződtek. A tervezett fejlesztés 

alapján az épület megközelítésének teljes körű fizikai és infokommunikációs 

akadálymentesítésére kerül sor. A komplex akadálymentesítés megvalósítása érdekében az 

alábbi tevékenységeket végeztetjük el:  

- akadálymentes parkoló építése, az épülethez vezető útvonal akadálymentes kialakítása 

rámpa építésével, 

- akadálymentes bejárat kialakítása,  

- a belső horizontális közlekedés akadálymentesítése a közlekedő területek kétirányú 

forgalomra méretezett szabad keresztmetszetének biztosításával, megfelelő 

padlóburkolat, falburkolat készítésével, a terekben a színek kontraszthatásának 

érvényesítésével, akadálymentes belső ajtók alkalmazásával, 

- épületvillamossági munkák révén akadálymentes csengők és jelző berendezések 

beépítése, 

- az épület megközelítésének infokommunikációs akadálymentesítése burkolati 

vezetősávok és figyelmeztető jelzések, valamint információs és irányjelző táblák 

készítésével. 

 

Pillanatnyilag Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Közlekedéshatósági 

Osztály engedélyére várunk. Terveink szerint 2017. március 31. napjáig a Lenhossék utca 24-

28. szám alatti hivatali telephelyen az akadálymentesítéssel kapcsolatos munkálatok 

befejeződnek. 

 

 

 

A Budapest, IX., Ráday u. 26. szám alatti hivatali telephely esetében - az épület szerkezetéből 

adódóan - csak részleges akadálymentesítést lehet megvalósítani,  a portára, illetve a 

földszintre történő bejutás könnyíthető. 

A földszint teljes körűen akadálymentesíthető: 

- akadálymentes mosdó kialakítható, 

- nagyot hallók részére erősítő hurok kiépíthető, 

- vakok, ill. látássérültek részére is kivitelezhetők az akadálymentes előírások, 

- az emeletre vezető lépcső előtti tér és a hátsó szobák közötti folyosó rész átépítésével 

megfelelő szélesség biztosítható az átközlekedéshez. 

 

Az emeletre vezető lépcsőre nem tehető korlátlift, a kis szélesség miatt. 

 



A fentiek megvalósítására 2017-ben kerülhet sor az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében biztosított előirányzat terhére. 

 

.  

 

 

Kérem a kérdésre adott válaszom elfogadását. 

 

 

Budapest, 2016. november 28. 

 

Tisztelettel: 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

 

 

 

 


