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BUDAPEST  FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Kör nyezetvédelmi Bizottság

A VVKB 340/2011. (XII.20.) számú határozatukban felkérték „ a Polgármester urat, hogy
-  az Angyal  u.  28. szám előtti  gépkocsi  kihajtás  biztosítás  érdekében  gondoskodjon 3 árajánlat  
bekéréséről  2  db  nagyméretű  planténeres  növényre  vonatkozóan.  A  beérkezett  ajánlatokról  a 
bizottság a következő ülésen dönt,
- vizsgálja  meg,  hogy  a nagyméretű  planténeres növény  kihelyezéséhez milyen  hatósági és egyéb 
engedélyek  szükségesek  illetve  amennyiben  szükséges,  azok  megszerzése  iránt  tegye  meg  a 
szükséges intézkedéseket.”

A  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatal 
Vagyonkezelési,  Városüzemeltetési  és Felújítási  Iroda a VVK Bizottság fenti  számú határozatában 
szereplő  forgalomtechnikai  ügy  pontosítása  érdekében  helyszíni  bejárást  tartott.  A  bejárásra 
meghívtuk  az Angyal u. 24-26. számok közös képviselőit  is, mivel  a gépkocsi behajtójuk kialakítása 
és mérete  hasonló  a 28. sz.  épület  behajtójához. A helyszíni  bejáráson a következőket állapítottuk 
meg:

Az Angyal u.  26-28 számokkal szemben koncentrált  rakodóhely  van kijelölve,  melynek  területére 
növénytartó  planténer nem helyezhető  ki.  Az  Angyal  u.  24-28.  számok  alatti  mélygarázs  kapuk 
mérete miatt, a be és kihajtásnál „Y” alaku mozgást kell végezni.  Az „Y” alaku mozgást a 28. sz. 
alatti  garázskapu  mellé  kihelyezett  parkolást  gátló poller  nehezíti.  A  24-26.  számok  alatti 
garázskapukon történő  közlekedést, a túloldali  „megállni  tilos”  KRESZ tábla  hatálya  alá  tartozó 
területre kihelyezett  és időközben elmozgatott planténerek nehezítik.

A helyszínen  megjelent  közös képviselők  nyilatkozatainak  figyelembevételével,  melyet  írásban is 
megerősítettek,  valamint  a  helyszínen  tett  megállapítások alapján,  a  mélygarázsok  könnyebb 
megközelítése  és elhagyása érdekében az alábbi intézkedések szükségesek:

1. Az Angyal u.  28. sz. alatti  ingatlan  garázskapuja melletti (telekhatár vonalában lévő) pollert 
el kell távolítani  és a helyén a burkolatot ki kell pótolni.

2. Az  Angyal  u.  24-26.  számokkal  szembeni  oldalon  lévő  növénytartó  planténereket  a 
vízelvezető folyóka mellé  kell áthelyezni.

3. A gyalogosok  útvonalába belógó,  pollerre  szerelt  szemetes  edényt  az eredeti helyére  kell 
visszahelyezni.

A fentiekben  felsorolt  munkákat a  Ferencvárosi  Szociális  Foglalkoztató  Nonprofit  Kft.-el  kötött, 
„az  önkormányzati  közutak,  közterületek,  parkok  fenntartásával  kapcsolatos  közszolgáltatási 

1  Megfelelő rész X-szel kitöltendő.
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közfeladatok”  ellátására  vonatkozó  szerződés keretén belül  javasoljuk  elvégeztetni.  A munkák 
becsült bruttó költsége: 25.000,-Ft.

A fenti javaslatokra vonatkozóan, kérjük szíves döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. március 12.

Tisztelettel:

dr. Bácskai János
polgármester megbízásából

Madár Éva s.k.
mb. irodavezető

Melléklet: 1. sz. Helyszíni  bejárásról készült  emlékeztető
      2. sz. vázlatrajz

Határozati javaslat:

1. A Városfejlesztési,  Városgazdálkodási és Környezetvédelmi  Bizottság a VVKB 340/2011. 
(XII.20.) számú határozatát visszavonja.

2. A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  felkéri  a 
Polgármester  urat,  hogy  a  Bp.  IX.  kerület  Angyal  u. 24-28.  számok  alatti  lakóházak 
gépkocsi  behajtóinak  megközelítése  érdekében,  az  Angyal  u.  28.  sz.  alatti  ingatlan 
garázskapuja melletti  poller eltávolítása és a burkolat pótlása, valamint  a 24-26. számokkal 
szembeni  oldalon  lévő  növénytartó  planténerek  és a szemétgyűjtő  edény eredeti helyükre 
történő visszahelyezése iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 30 nap.
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1. számú melléklet:

Emlékeztető

Készült: Budapest, 2012. február 20.-i helyszíni bejáráson.

Tárgy:  Budapest,  IX. ker.  Angyal utca 24-26-28. számok előtti forgalomtechnikai kialakítás v izsgálata.

Jelen vannak: 

Nardayné Tóth Emese  Éltető Bt . Angyal u. 28. sz. Társasház képviseletében.

Kozári Géza Angyal u. 26. sz. társasház képv iseletében.

Kertész  ottóné  és  Szolnoki  Ferencné  a  Bp.  Főv.  IX.  ker.  Ferencváros  Önkormányzata  Polgármrsteri Hivatala 
Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda képviseletében.

A Budapest Főváros IX. kerü let Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési, Városüzemeltetési 
és Felújítási Iroda (1092 Bp. Ráday u. 26.), a VVKB 340/2011. (XII. 20.) számú határozatában előírt, „az Angyal u. 28. 
szám  előtti  gépkocsi  kihajtás  biztos ítása érdekében” planténer  telepítéseket  megelőző,  az utca tárgyi  szakaszának 
forgalomtechnikai vizsgálata érdekében helyszíni bejárást hívott össze.

A tárgyi vizsgálatra meghívtuk az Angyal u. 24-26.  számok közös képviselőit is, mivel a gépkocsibehajtó juk kialakítása 
és mérete hasonló a 28. sz. épület behajtójával.

A helyszíni bejáráson a következőket rögzítjük:

Az Angyal u. 26-28 számokkal  szemben koncentrált rakodóhely van kijelölve, melynek területére növénytartó planténer 
nem helyezhető ki. Az Angyal u. 24-28.  számok alatt i mélygarázs  kapuk mérete miatt, a be és kihajtásnál „Y”  alaku 
mozgást kell végezni. Az „Y” alaku mozgást a 28. sz. alatti garázskapu mellé  kihelyezett parkolást gátló poller nehezíti. 
A 24-26. számok alatti garázskapukon történő közlekedést, a túloldali „megállni tilos” KRESZ  tábla hatálya alá tartozó 
területre kihelyezett és időközben elmozgatott planténerek nehezítik.

A  helyszínen  megjelent  közös  képviselők  nyilatkozatainak  figyelembevételével,  a  mélygarázsok  könnyebb 
megközelítése és elhagyása érdekében az alább i intézkedések szükségesek:

1. Az Angyal u. 28. sz. alatt i ingatlan garázskapuja mellett i (telekhatár vonalában lévő ) pollert el kell távolítani és 
a helyén a burko latot ki kell pótolni.

2. Az Angyal u. 24-26. számokkal szembeni oldalon lévő  növénytartó planténereket a vízelvezető folyóka mellé 
kell áthelyezni.

3. A gyalogosok útvonalába belógó, pollerrer szerelt szemetesedényt az eredeti helyére kell  visszahelyezni.

A  fentiekben  felsoro ltakra,  a  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Po lgármesteri  Hivatal 
Vagyonkezelési,  Városüzemeltetési  és  Felújítási  Iroda, a  Városfejles ztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi 
Bizot tság jóváhagyása után intézkedik.

k.m.f.

Az emlékeztetőt kés zítette: Kertész Ottóné
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