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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! 

1. A Knézich utca forgalomi rendjének felülvizsgálata  

A „Bakáts projekt” tervismertetésével kapcsolatban 2017. november 16-ára összehívott 

lakossági fórumon elhangzottaknak megfelelően a tervezővel megvizsgáltattuk a Knézich utca 

forgalmi rendjének megváltoztatási lehetőségeit annak érdekében, hogy a tömbben lévő két 

iskola gépkocsival történő szülői megközelítése - foglalt parkolóhelyek esetén - kisebb 

tömbkerülést tegyen lehetővé.  

 „A” változat: a Knézich utca egyirányú forgalomtechnikai terve a Kinizsi utca - 

Bakáts tér közötti szakaszon a jelenlegi iránnyal megegyezően készüljön el,  

 „B” változat: a Knézich utca egyirányú forgalomtechnikai terve a Bakáts tér- Hőgyes 

Endre utca közötti szakaszon a Hőgyes Endre utca felé egyirányú legyen,  

 „C” változat: a Knézich utca egyirányú forgalomtechnikai terve a Bakáts tér- Kinizsi 

utca közötti szakaszon a Kinizsi utca felé egyirányú legyen. 

A Bakáts téri iskola esetében tervezett K+R parkoló (3 autó hossz) lehetővé teszi a szülők 

részére a megállást. Fentiek alapján az  „A”  változat szerinti forgalmi rend a legelőnyösebb.  

2. A fővárosi főépítész észrevételei a „Bakáts projekt” engedélyezési terveivel 

kapcsolatban 

A fővárosi főépítésszel 2017. november 23-án történt „Bakáts projekt” tervismertető 

egyeztetésen az alábbi észrevételek hangzottak el: 

- a tervezett köz WC tekintetében inkább a historizáló típust javasolják, 

- a telepítendő közvilágítás tervben szereplő lámpatípusának felülvizsgálatát javasolják, 

- a Bakáts utcában javasolt a közterület használat újragondolása, az üzletek esetleges 

funkcióváltásának, illetve terasz kitelepülések fényében, 

- az iskolánál található K+R parkolót tervezzék át az iskola oldalára abból a célból, 

hogy az iskola megközelítésekor a gyerekeknek ne kelljen a járműből kiszállás után 

átkelni az úton. 

A T. Bizottság tagjainak egyetértése esetén a fővárosi főépítész észrevételei az aktualizált 

engedélyezési terveken átvezethetőek. 

 

Budapest, 2017. december 8. 

 

      dr. Bácskai János polgármester megbízásából 

 

                                                                                                       

    Szűcs Balázs s.k. 

                                                                                                     főépítész 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A.) VÁLTOZAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

a Bakáts projekthez kapcsolódóan a Knézich utca egyirányú forgalomtechnikai terve a 

Kinizsi utca - Bakáts tér közötti szakaszon a jelenlegi iránnyal megegyezően (Bakáts 

tér felé egyirányú) készüljön el. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

B.) VÁLTOZAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

a Bakáts projekthez kapcsolódóan a Knézich utca egyirányú forgalomtechnikai terve a 

Bakáts tér- Hőgyes Endre utca közötti szakaszon a Hőgyes Endre utca felé egyirányú 

legyen. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

C.) VÁLTOZAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

a Bakáts projekthez kapcsolódóan a Knézich utca egyirányú forgalomtechnikai terve a 

Bakáts tér- Kinizsi utca közötti szakaszon a Kinizsi utca felé egyirányú legyen. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyetért azzal, hogy a 

„Bakáts projekt” engedélyezési tervei a fővárosi főépítész alábbi észrevételeinek megfelelően 

készüljenek el:   

- a tervezett köz WC historizáló típus legyen, 

- a telepítendő közvilágítás tervben szereplő lámpatípus felülvizsgálandó, 

- a Bakáts utcában a közterület használatát újra kell gondolni, az üzletek esetleges 

funkcióváltásának, illetve terasz kitelepülések fényében, 

- az iskolánál található K+R parkolót át kell tervezni az iskola oldalára abból a célból, 

hogy az iskola megközelítésekor a gyerekeknek ne kelljen a járműből kiszállás után 

átkelni az úton. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 30 nap 

 


