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Nyilatkozat az akadálymentes parkolóról
Alulírot Kerék Gertrúd rehabilitációs környezetervező szakértő (rehabt szakértői diplt szt: PTF –
009289/2653) nyilatkozom, a TOP- 1.4.1.-15- SB1-2016-00050 „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
benyújtot Bölcsőde épületrész építése projekt kereteiben megvalósítandó akadálymentes parkoló
létesítésével kapcsán:
Az építész tervező Zsigó Bálint tervező szakmérnök (É 15-0130) megvizsgálta az akadálymentes parkoló
elhelyezésének lehetőségeitt A vizsgálat eredményeképpen arra a következtetésre jutot, hogy 50 men belül akadálymentes parkolóállás nem alakítható kit Az Országos Településrendezési és Építési
követelményekről szóló 253/1997t (XIIt 20t) Kormt rendeletben (továbbiakban OTÉK) a parkolóhely
épületől mért távolságának vonatkozásában nem ír elő minimális távolsági követelménytt
Annak érdekében, hogy az akadálymentes parkoló mégis megvalósítható legyen az építetővel és a
tervezővel közösen a H-2 Helyszínrajzon (mellékletként csatolt) bemutatot 225/5 hrsz-ú ingatlan
helyszínt találtuk megfelelőnekt
Az akadálymentes parkolótól a projektel érintet ingatlan épület akadálymentes megközelítését
biztosítani kellt Az OTÉK vonatkozó előírásai (39t§ 2t bekt) értelmében a járdát 1,50 m szélességben
javasolt kialakítani, így a kerekesszékkel történő megforduláshoz, irányváltáshoz szükséges helyigény
is biztosítotá válikt A járda tervezet szélességét útszűkületet eredményező akadályok – oszlopok,
helyenként legfeljebb 95 cm szélességig szűkíthetk let
Ennek okán a meglévő járda azon szakasza, mely az előírt méretet nem teljesít 1,50 m-re történő
bővítése szükségest A projekt kedvezményezetje nyilatkozatban rögzít, hogy a járda szélesítését
vállalja és az ezzel járó költségeket önerőből biztosítjat
Kérem, az Irányító Hatóságtól a tervezet megoldás - habár a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő
esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” című dokumentumban foglalt akadálymentességi
követelményeknek nem felel meg, javaslom – elfogadásátt
A körforgalom közelsége okán az ingatlanhatáron belül biztonságosan nem alakítható ki lakossági
használatra az akadálymentes parkolót
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