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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)
kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező
(38299/5) hrsz-ú, Budapest IX. kerület Pöttyös utcai metró állomás aszfalt burkolatú gyalogos felületén,
22 m2 területen létesítendő B+R kerékpártároló tulajdonosi hozzájárulás vonatkozásában.
A B+R egy olyan közlekedési rendszer, melynek célja a helyközi és a távolsági tömegközlekedés
vonzóbbá tétele azáltal, hogy a pályaudvarok és állomások elérhetővé váljanak a kerékpáros
közlekedés számára. Feltétele az állomások közelében kialakított biztonságos kerékpártárolók, illetve
kerékpártárolók kialakítása.
A projekt II. ütemének részeként többek között az M3-as metró megállóhelyei környezetébe kerékpároslétesítmények kialakítását tervezik, közte a Budapest IX. kerület Ecseri úti és Pöttyös utcai metró
állomás környezetében is. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.október 15-én tartott ülésén a 346/2015. (X.15.) számú határozat alapján úgy döntött,
hogy hozzájárulást ad a Budapest IX. kerület Ecseri úti metró állomásnál kialakítandó B+R kerékpároló
kialakításához.
Jelen előterjesztés a Pöttyös utcánál kialakítandó B+R kerékpártárolóról szól. A Pöttyös utca metró
állomás az Üllői út – Pöttyös utca kereszteződésétől délkeletre fekszik. A metró állomásról egy kijárat
vezet a felszínre. A kijárati épület az Üllői út déli oldalán helyezkedik el, és az úttest szintjéhez képest
kissé mélyebben fekszik. A kijárati gyalogos teret aluljáró köti össze az Üllői út túloldalával. A
gyalogosok ezen felül a Pöttyös utcát keresztező jelzőlámpás gyalogos átkelőt használva tudják
megközelíteni még a metró állomást.
A metró állomás elsősorban az itteni lakótelepek lakosait szolgálja ki, egyéb közösségi közlekedési
eszköz nincs a közelben. A környéken egyéb forgalomvonzó létesítmények nincsenek. Az Üllői úttal
párhuzamosan, az úttest déli oldalán kerékpárút van. Az Üllői út túloldalán található meglévő 6 darab
támasz.
A tanulmányterv korábban a főbejárattal szembeni meglévő burkolt felületen javasolt 1 darab T2 típusú
tárolót lehelyezni 20 férőhellyel, azonban a BKK Zrt. ezt felülbírálta a meglévő födémszerkezet miatt és
végül 12 darab támasz lehelyezését javasolta 24 férőhellyel a meglévő födémszerkezet alá, a meglévő
bódé Üllői út felé eső oldalára. Ez a szakasz nem esik gyalogos sodorvonalba, a megállótól déli
irányban található lakóterületre igyekvők a déli kijáratot használják és még a támaszok előtt elfordulnak
balra. A benyújtott tanulmányterv szerint 12 darab kerékpártámasz kerül elhelyezésre, mely összesen
24 férőhelyet biztosít. A meglévő burkolat állapota megfelelő, új burkolat építése a támaszok alatt nem
szükséges.
A tervezési területekről, azok megjelenéséről és kialakításáról Szűcs Balázs Főépítész Úr és a BKK
által megbízott tervező részvételével előzetes egyeztetés folyt, a kiviteli tervek e szerint készültek el.
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tulajdonosi hozzájáruláshoz a szükséges
dokumentumokat kérelmező hiánytalanul benyújtotta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az ügyben.
Az előterjesztéshez csatoljuk a kiviteli- és a látványtervet.
Budapest, 2015. december 3.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A Képviselőt-testület a Budapest Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach
Sebestyén utca 19-21.) kérelmének helyt ad és tulajdonosi hozzájárulást ad a Budapest Közlekedési
Központ Zrt. megbízásából a ViaFutura Kft. által készített 1420/II/14-es számú tervdokumentáció szerint
a Budapest IX. kerület Pöttyös utcai metró állomásnál kialakítandó B+R kerékpártároló kialakítására.
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