ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület
2021. november 29-i soron következő ülésére
Tárgy: gyalogátkelőhelyek közvilágítása a Nagykovácsi úti buszmegállóknál
A Képviselő-testület a 2018. év szeptembere óta dolgozik a Nagykovácsi úti buszmegállóknál kialakítandó
gyalogátkelőhelyek ügyében. Ennek érdekében elkészítettük a tanulmányterveket a Rendészeti Szakgimnázium elé
tervezett gyalogátkelőhelyre, illetve a többi remeteszőlősi buszmegálló elé tervezett középszigetekre vonatkozóan.
Nyár elején komoly döntések születtek a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél. Itt azt a tájékoztatást adták, hogy a 2020.
évben forrást tudtak teremteni a Rendészeti Iskolánál kialakítandó gyalogátkelőhely megvalósítására. Ennek két
feltétele volt: szülessen meg a gyalogátkelőhelyre vonatkozó építési engedély és Remeteszőlős Község
Önkormányzata vállalja a közvilágítás kiépítését (mivel az kötelező önkormányzati feladat és nem esik a Közút
kompetenciájába). A 2021. évben tudná a Közút vállalni a Rácski telepi, az Erdészházi és a 13-as kilométerkői
buszmegállóknál a középszigetek és a járdák kialakítását.
Ha egy kicsi csúszással is, de magvalósult a tervezett fejlesztések 1. pontja, hiszen a Rendészeti Iskolánál már
épülőben van az új buszmegálló és gyalogátkelőhely, valamint Önkormányzatunk is készítteti a közvilágítás bővítését
az útépítési beruházással párhuzamosan.
Mivel ígéretünk van arra, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő évben folytatja a Remeteszőlőst érintő
Nagykovácsi úti buszmegállók közlekedésbiztonsági átalakítását, ezért fontos készülnünk a 2022. évben erre.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatott arról, hogy az Önkormányzatunk által készíttetett tanulmánytervek
alapján készíti a kiviteli/ajánlatkérési terveket a másik 3 buszmegállóra (Rácski telep, Erdészház, 13. kilométerkő). A
tervezett fejlesztés keretében a buszmegállók kialakítását biztonságosabbá teszik (szükség esetén kis mértékben
áthelyezik) és a megközelítésüket biztosító járdákat, illetve középszigeteket alakítanak ki.
Mivel ezek a projektek a következő évre vannak tervezve, fontos, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is lássa, hogy
az erre vonatkozó forrást megkapja az Állam részéről. Ennek érdekében nekünk is megerősítő lobbi tevékenységet
kell folytatni.
Ehhez azonban fontos, hogy Önkormányzatunk nevében kijelenthessem, hogy a következő buszmegállók esetében is
tudjuk finanszírozni a közvilágítás tervezett bővítését (lévén, hogy kötelező önkormányzati feladat). A következő
három buszmegálló esetében a közvilágítás bővítése jóval kisebb volumenű lesz, de a Közút által elvégzett
korszerűsítés akkor lehetséges, ha a közvilágítás ügyét magunkra vállaljuk.
A tanulmányterv (mely a 2020. évben készült) a következő költségeket jelölte meg a buszmegállók közvilágításának
bővítésére:
 Rácski telep – 750.000 Ft + ÁFA = 952.500 Ft (2022. évre kalkulálva: bruttó 1.500.000 Ft)
 Erdészház – 750.000 Ft + ÁFA = 952.500 Ft (2022. évre kalkulálva: bruttó 1.500.000 Ft)
 13. kilométerkő – 1.000.000 Ft + ÁFA = 1.270.000 Ft (2022. évre kalkulálva: bruttó 2.000.000 Ft)
Határozati javaslat:
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azt az elvi döntést hozza, hogy a 11104. számú országos
közúton (Nagykovácsi út), a 63-as busz Rácski telep (11+150 kmsz.), Erdészház (12+060 kmsz.) és 13-as
kilométerkőnél (13+080 kmsz.) kialakítandó középszigetekhez és járdákhoz kapcsolódó közvilágítás fejlesztés
finanszírozásához a szükséges forrást (előzetes számítások szerint bruttó 5.000.000 Ft) biztosítja.
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