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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma: 
A IX.  ker.  Gát  sétány  (Thaly  K.  utca  -  Viola  utca  közötti  szakasz)  lezárása  lehetőségének 
vizsgálata.



Tisztelt Bizottság!

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2011. június 21-én 
tartott ülésén megtárgyalta a Gát sétány Thaly Kálmán utca – Viola utca közterülettel érintett 
társasházak közterület lezárása iránti együttesen előterjesztett kérelmét.

A  Bizottság  az  ülésén  iránymutatást  adott  ahhoz,  hogy  milyen  feltételek  esetén  tud  az 
előterjesztésről érdemi határozatot hozni.

Ezen az ülésen a két érintett  útszakasz kérelméből csak a fentiekben meghatározott terület 
lezárásával kapcsolatban tud elvi egyetértést hozni.

A kérelem eldöntésének érdekében, figyelembe véve a korábbi ülésen elhangzott javaslatokat 
az előterjesztő kéri a Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Budapest. 2011. június 29.

Vörös Attila s.k.
elnök-vezérigazgató

Határozati javaslat:
1.)  A Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és Környezetvédelmi  Bizottság elvi  egyetértését 

adja a IX., Gát sétány Thaly Kálmán utca – Viola utca közötti szakaszának 22.00 és 06.00 
óra időtartamban történő, kapukkal való éjszakai lezárásához.

2.)  A végleges  döntés  kialakításához illetve  meghozatalának  érdekében felkéri  az említett 
társasházak közös képviselőit, hogy saját költségükön, együttesen készíttessék el a terület 
lezárását  biztosító  kapuk műszaki  terveit,  valamint  a  SEM-IX.  Városfejlesztési  Zrt-én 
keresztül nyújtsanak be egy olyan megállapodás tervezetet, melyből a terület zárás-nyitás 
folyamata,  az  ezért  felelős  személyek  tevékenysége  és  jogosultsága  meghatározható 
legyen.
A  társasházaknak  a  terület  lezárásához  be  kell  szereznie  a  Tűzoltóság  hozzájáruló 
nyilatkozatát, továbbá az első fokú építésügyi hatósággal is egyeztetni köteles.

3.)  A 2.  pontban meghatározottak  megléte  után elkészült  előterjesztés  alapján –az érintett 
lakók kérelmét- a Bizottság ismételten megtárgyalja.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Vörös Attila, SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

 Martos Dániel, bizottsági elnök
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