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Iktató szám: Sz-270/2016. 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2016. június 1-i ülésére 
 
 

Tárgy:  Középső-ferencvárosi óvodai mini KRESZ-park 

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

Készítette: Szűcs Balázs főépítész 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 
 

igen x 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 



 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
Az óvodai mini KRESZ-park létesítésének gondolata nem új keletű, azonban jelenleg kerületünk ilyen 
létesítménnyel nem rendelkezik. Új elemként kívánjuk elhelyezni a Thaly Kálmán utcai Csicsergő Óvoda 
udvarához kapcsolódóan, ahol a helyi óvoda a társintézménynek befogadásával technikailag és fizikailag is 
van lehetőség egy ilyen KRESZ-park kialakítására. Az egyik korábbi bejárás alkalmával feltárt kialakítatlan KZ 
területen ez megvalósítható. A 3-6 éves korú gyerekek közlekedés tudatosságát fejleszteni hivatott mini 
KRESZ-park létrehozása nagyban hozzájárul a KZ funkcióinak bővüléséhez. 

Ennek megvalósításával a kerületi óvodás gyermekek a gyakorlatban is kipróbálhatják a közlekedési 
szabályokat szervezett rend keretében. Szülőkkel, óvodai pedagógusokkal vagy közlekedési szakemberekkel 
szervezett programokon elérhető, hogy minél korábban tanulják meg a kisebbek is a helyes közlekedést. 

A mini KRESZ-park aszfaltozását a TRX Consulting Kft. 1.020.000 Ft + áfa értékben saját költségen vállalta, 
míg a felfestés, táblák, jelzőberendezések ingyenes átadását a GRPS Magyarország Egyesület állja a 
Csicsergő Óvodával indított program keretében. A mini KRESZ-park az végleges kialakítást követően az 
Önkormányzat tulajdonába kerül, annak fenntartása az óvoda feladata lesz. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az óvodai mini KRESZ-park végleges kialakítását és megnyitását 
megelőzően foglaljon állást annak ügyében.  

 
Budapest, 2016. május 31. 
 

 
Szűcs Balázs s.k. 

főépítész 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy a 19. tömb Vendel 
sétányról nyíló KZ területén, a 37422 hrsz-ú ingatlanon óvodai mini KRESZ-park kerüljön kialakításra az 2-
es számú vázlatterv szerint. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 1. 

 
                                                                                  
Mellékletek: 

1. KZ lehatárolás 
2. Jelenlegi állapot 
3. Vázlattervek 


