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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 96/2020. 
 
Tárgy: Döntés gyalogátkelőhely létesítésének támogatásáról a Nagykovácsi 
11104 jelű bekötőút 10+383 km szelvényében (Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnázium) 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Györgyi Zoltán főépítész 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
                                                                                               előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
                                                                                              pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2020. október 7.                                             
 

jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2020. október 7.  
 
 
         polgármester 
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Tisztelt Képviselő testület! 

 

Remeteszőlős Polgármesterének szakhatósági megkereséséből értesültünk arról, 
hogy az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumnál – több éves egyeztetés 
eredményeképpen – reális esély van egy gyalogos átkelőhely létesítésére. A 
megkeresést az indokolja, hogy a Nagykovácsi bekötőút ingatlanja, teljes hosszában 
településünk közigazgatási területén fekszik.  

Természetesen örömmel üdvözlünk minden olyan forgalomtechnikai beruházást, ami 
az utat használók biztonságát növeli, és gyorshajtókat sebességük csökkentésére 
készteti. Az alábbi ortofotó jól mutatja, hogy az iskola bejáratának széles torkolata a 
két buszmegállóval rendezetlen forgalmi helyzetet teremt és sem az iskola sem a 
lakóépületek megközelítése – különösen az esti órákban – nem biztonságos. 

 

Különös aktualitást ad a beruházásnak, a pályázati finanszírozással, terveink szerint 
jövő évben megvalósuló Adyliget – Remeteszőlős – Nagykovácsi kerékpárút, melynek 
jelen szakasza egyesített kerékpáros és gyalogos útként épülne ki. Az 
előterjesztéshez mellékeljük az átalakítás tervét.  

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
 
Nagykovácsi, 2020. október 7.      
 

 Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester 

 
Melléklet: 

Gyalogátkelőhely terve   
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HATÁROZATI JAVASLAT  

 
Tárgy: Döntés gyalogátkelőhely létesítésének támogatásáról a Nagykovácsi 
11104 jelű bekötőút 10+383 km szelvényében (Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnázium) 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatásáról 
biztosítja Remeteszőlős Község Önkormányzatát abban, hogy a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel közös beruházásában a Nagykovácsi 11104 jelű bekötőút – 
Nagykovácsi 0122 hrsz-ú ingatlan – 10+383 km szelvényében (Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnázium) gyalogátkelőhelyet létesítésen.  
A tervezett fejlesztés illeszkedik az önkormányzat „Kerékpárút létesítése Nagykovácsi 
és Budapest – Adyliget között, Remeteszőlős közbeiktatásával” című, 
PM_KEREKPARUT_2018/6 számú, pályázati támogatású projektjéhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 


