
 

    Iktató szám: Sz-181/2018. 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a József Attila Városrészi Önkormányzat 

2018. április 25-i ülésére 

 
Tárgy: Sügősségi javaslat a 181-es és 281-es buszok útvonalának és menetrendjének módosítására 

az M3 metró Nagyvárad tér- Kőbánya-Kispest felújításának időtartamára.  

 

Előterjesztő:  Intzoglu István tanácsnok, bizottsági tag   
 

Készítette:  Intzoglu István tanácsnok, bizottsági tag   
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

 

 

Tisztelt Városrészi Önkormányzat! 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

A kezdeményezés alapját képezi, hogy a jövőben az M3 metró Nagyvárad tér - 

Kőbánya-Kispest felújításának időtartamára a BKK metrópótló buszokat állít be. 

Azonban ismerve a KÖKI irányából érkező utasok nagy számát, joggal számíthatunk a 

metró felújítás időszaka alatt a József Attila-lakótelep és a Máv-Aszódi telep 

utazóközönségének elégedetlenségével. Ezzel kapcsolatosan lakossági igény is 

megfogalmazódott.  

 

 

A munkálatok alatt megváltozó körülmények várható hatására és az érintettek 

kérésének érdekében fontosnak és elengedhetetlennek tartom, a 

 

1. 181-as járat tekintetében:  

1.1. a Nagyvárad térhez vezető iránnyal egyező nyomvonalon, vélhetően a Népliget 

megálló érintésével kedvezőbb, gyorsabb utazási lehetőség biztosítását.  

1.2. az útvonal bővítéssel járó menetidő növekedés miatt a megfelelő járatszám 

növelését, különös tekintettel a napi csúcsidő kezdetére és végére. 

2. 281-as járat tekintetében:  

2.1. a jelenlegi menetrend figyelembevételével összhangot teremtve, a hétköznap 

reggeli és délutáni járatszám esetleges növelését. 

Az előterjesztés elfogadása minden bizonnyal tehermentesítené a metrópótlást, 

végrehajtása a kiegyensúlyozottsága mellet, - különös hangsúllyal az átszállás/ok 

elkerülésével - segítséget jelenthet a majd húszezres lakosságot számláló városrészben 

élőknek.  

Az előterjesztés technikai okok miatt lemaradt a József Attila Városrészi 

Önkormányzat jelen ülésének meghívójáról, azonban a fentiekre való tekintettel kérem 

a Tisztelt Városrészi Önkormányzatot az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi 

határozati javaslat elfogadására! 

 

Budapest, 2018. április 21.  

Intzoglu István s.k. 

képviselő  

József Attila-lakótelep Városrészi Tanácsnok 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat  
 

József Attila Városrészi Önkormányzat  

a) úgy dönt, hogy a …../2018. sz. előterjesztésben foglaltak szerint támogatja a 181-es 

és a 281-es buszok útvonalának és menetrendjének módosítását az M3 metró 

Nagyvárad tér- Kőbánya-Kispest szakászának felújításának időtartamára. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy a határozat a) pontjában foglaltak szerint 

kezdeményezze, illetve folytassa le a Budapesti Közlekedési Központ illetékes 

munkatársaival az egyeztetéseket az érintett járatok útvonal és menetrendjének 

kialakítása érdekében. 

c) felkéri a Polgármestert, hogy a határozat b) pontjában foglaltak eredményességére 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének soron következő módosításakor 

legyen figyelemmel. 

 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

 

  


