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László kórháznál 

Előterjesztő:    Intzoglu István képviselő 
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Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

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 Elnök Úr!  
Tisztelt Városrészi Önkormányzat!  
 
Önkormányzatunk a beindított szolgáltatással nem csak pénztárca kímélő, hanem számos átszállást kiváltó 
közlekedési szolgáltatást nyújt a ferencvárosiaknak a hajdani "Ferencváros", ma "281" jelzést viselő 
autóbuszjáratával, amit sokszor használnak, és a megállok széleskörű köztes biztosításával ma már elmondható, 
hogy utazó közönségének nem minden esetben a Mester utcai szakrendelő a célirány.  
 
Az idő múlásával és megváltozott körülmények hatására kortól, nemtől függetlenül érkeztek jelzések, hogy a 
kijelölt megállóhelyeken kívül újabb kialakítására lenne igény, azaz, a Szent László kórházhoz közel a Könyves 
Kálmán körút - Albert Flórián utak kereszteződésénél.  
 
Áttekintve a kéréseket és a helyszíni bejárást követően megállapítható:  
 
1) A buszjárat, ahogy eléri a Könyves K. körutat, legközelebb csak a vasútállomás vonalában áll meg, melytől a 
kórház első elérhető bejárata kb. 600 méter, ugyanakkor az M5 betorkollásától érhető el leginkább a Szt. 
László Kórház. (1. számú mellélet)  
 
2) Az egészségügyi intézmény, amit elég sokan vesznek igénybe, csak a Szt. István kórház Haller utcai oldalán 
lévő megállótól közelíthető meg.  
3) Közismert, hogy a László kórház pavilon-rendszerű, ezáltal meglehetősen nagyok a távolságok.  
 
4) Az intézet területén számtalan speciális gyermek és felnőtt szakrendelő, ambulancia található, egy részük a 
Könyves Kálmán körúthoz van közel pl. a fül-orr-gégészet… és nem utolsó sorban maga a betegfelvétel iroda 
is.  
 
Tisztelt Bizottság!  
 
Forgalomtechnikai szempontból nem látom akadályát az új megállóhely megvalósulásának, ugyanis a 2013-as 
felújítások alatt a BKK ezen javasolt területen üzemeltetett buszmegállót (2/a, 2/b számú mellélet)  
 
Az előterjesztés a megvalósult célokhoz kiválóan illeszkedik ezáltal végrehajtása segítséget jelenthet a József 
Attila-lakótelep valamint a MÁV-Aszódi városrészben élőknek a további közösségi közlekedéssel való 
megközelítésének érdekében.  
 
Fentiekre való tekintettel Kérem a Tisztelt Városrészi Önkormányzatot az előterjesztés megtárgyalására és az 
alábbi határozati javaslatok elfogadására!  
 
Határozati javaslat:  
 
József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzata úgy dönt, hogy 
 
a) az előterjesztés 1. számú mellékletét képező térképen megjelölt területén a Könyves Kálmán körút - Albert 
Flórián utak kereszteződésénél vagy annak közvetlen közelében új buszmegálló kialakítását támogatja,  
 
b) felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze, illetve folytassa le a Budapesti Közlekedési Központ illetékes 
munkatársaival az egyeztetéseket az új megállóhely létesítésének érdekében,  
Felelős: Polgármester  
Határidő: 60 nap 
 
Budapest, 2015. június 11. 
 

Intzoglu István s.k.  
képviselő 


