Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: 151/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. június 27-i ülésére
Tárgy:

Javaslat közterület-használati hozzájárulás megadására a BKK Zrt.
részére a Ferde utca Határ út által határolt területre

Előterjesztő:

dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

Városüzemeltetési és Felújítási Iroda
Szili Adrián irodavezető

Előzetesen tárgyalja:

VVKB (06.26.)

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
x
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

x
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

Tisztelt Képviselő-testület!
A BKK Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) közterület használati kérelmet
nyújtott be a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát
képező 38236/11 hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferde utca és Határ út
kapcsolódó csomópont teljes környezete felújításának kivitelezési munkáinak befejezése
érdekében.
Projekt keretében a Határ úti autóbusz-végállomás és teljes környezete átépült, köztük a buszés villamos-végállomás (42-es, 50-es és 52-es villamos viszonylatok) akadálymentesítésére is
sor került. Ferde utca útburkolata teljesen megújult. A téren a zöldfelületek is újraparkosításra
kerültek cserjék, fák, virágok ültetésével, továbbá a bevásárlóközpont felőli saroknál
díszmedence is épült. Új utcabútorok, utasvárók és FUTÁR kijelzők is telepítésre kerültek az
új térkőburkolattal ellátott végállomás területén.
A beruházás teljes befejezését akadályozó utolsó pavilon elbontása is megtörtént 2019. június
elején, így a Vállalkozó (KÉSZ Építő Zrt.) megkezdte a felkészülést és várhatóan július
elejétől indulóan 60 nap alatt elvégzi a tér felújításának befejező munkáit is.
A befejező munkák 7115 m2 közterületből összesen az elbontott árusító bódé helyét, kb. 40
m2 nagyságú felületet érintenek. A tervezett munkálatok közúti forgalomkorlátozással nem
járnak, csak a járda burkolatát érintik.
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§
(2) bekezdésében foglaltak alapján a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik a közterület-használatról szóló döntés.
A Rendelet 15.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a közterület-használati díjat a Képviselőtestület csökkentheti illetve elengedheti, ha az igénybe vett közterületen a közterület-használat
jogosultja a közterület-használati díjat jelentős mértékben meghaladó értékű, a közterületek
fejlesztését szolgáló közcélú beruházást végez, vagy ha a közterület-használat a kerület
fejlődését jelentősen előmozdító beruházással függ össze.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására a Határ úti közlekedési csomópont felújításának sikeres és eredményes
befejezése érdekében.
Budapest, 2019. június 19.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
a) eseti jelleggel magához vonja a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottságnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező
közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2)
bekezdésében foglalt hatáskörét és a BKK Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach
Sebestyén u. 19-21.) mint Megrendelő és a KÉSZ Építő Zrt. (székhely: 6722 Szeged,
Guttenberg utca 25-27.) mint Vállalkozó részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező 38236/11 hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker.
Ferde utca Határ út által határolt 40 m2-es területére 2019. július 01 - 2019. október 31-ig a
Budapest IX. kerület Ferde utca és Határ út kapcsolódó csomópont teljes környezete
felújításának kivitelezési munkáinak befejezése céljára a közterület-használathoz hozzájárul.
b) az a) pontban meghatározott közterület-használat díját elengedi, egyben felhatalmazza a
Polgármestert a közterület-használati megállapodás megkötésére.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2019. június 30.

