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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 Városgazdálkodási Bizottság! 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Városgazdálkodási Bizottságot, hogy a VVKB 253/2019. (VI.26.) sz. határozat 
alapján a Budapest IX. kerület Ecseri úti metrófelszín összesen 548 m2-es területére forgalmirend 
megváltoztatásával járó munkaterület kialakítása céljára 2019. június 27. – 2019. december 31. közötti 
időszakra kapott díjmentesen közterület-használati hozzájárulást. 

Az M3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója érdekében a BKV Zrt.  (székhely: 1072. Budapest, 
Akácfa utca 15.) közterület-használati kérelmet nyújtott be, melyben a Budapest IX. kerület Ecseri úti 
metrófelszín a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló 
(38236/202) és a (38299/3) hrsz-ú  közterületekre az Ecseri u. metróállomás felújítási munkáinak 
részeként: közműkiváltási és az ahhoz kapcsolódó építési munkák elvégzéséhez szükséges 
munkaterület lehatárolása céljára összesen 548 m2–re vonatkozóan 2020. január 1. napjától 2020. 
november 30. napjáig tartó időszakra vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a területre munkavégzés 
miatt a továbbiakban is szüksége van.   

Tájékoztatoma Tisztelt Városgazdálkodási Bizottságot, hogy a VVKB 253/2019. (VI.26.) sz. határozat 
alapján a Budapest IX. kerület Ecseri úti metrófelszín összesen 548 m2-es területére forgalmirend 
megváltoztatásával járó munkaterület kialakítása céljára 2019. június 27. – 2019. december 31. közötti 
időszakra kapott díjmentesen közterület-használati hozzájárulást. 

A forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási 
területére vonatkozó kérelmek ügyében a döntéshozatal a bizottság hatáskörébe tartozik. 

Az igénybe venni kívánt területekről készült rajz az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az 
igényelt terület piros vonallal van jelölve. 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:Rendelet) 4.§ (2) szerint: 

„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg nem 
haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló 
kérelem, illetve a filmforgatási célú – kérelmek, továbbá a pavilonállításra, illetve a nem 
önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött 
kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek ügyében  a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt, a döntés kiadmányozására és a közterület 
használatra vonatkozó szerződés megkötésére pedig a polgármester jogosult.”  

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés g) és h) pontja alapján mentes 
a közterület-használati díj fizetése alól: 

„ Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
g) a közművek (elektromos, gáz, víz és csatornázási művek), valamint a köztisztasági 

egészségügyi szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei 
elhelyezéséért, 

h) a BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti és 
vízi létesítményeknek elhelyezéséért,” 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a BKV Zrt. rendelkezik ideiglenes forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulással. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2019. december 3. 
 

Baranyi Krisztina s.k. 
polgármester  



 
 
 
 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a BKV Zrt. (székhely: 1072. Budapest, Akácfa utca 15.) 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
(38236/202) és a (38299/3) hrsz-ú - a …/2019. sz.  előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rajz szerinti 
piros vonallal jelölt - közterületekre, a Budapest IX. kerület Ecseri úti metrófelszín összesen 548 m2-es 
területére forgalmi rend megváltoztatásával járó munkaterület kialakítása céljára 2020. január 1. – 2020. 
november 30. közötti időszakra a közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul. 
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

 

 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a BKV Zrt.  (székhely: 1072. Budapest, Akácfa utca 15.) 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
(38236/202) és a (38299/3) hrsz-ú  közterületekre, a Budapest IX. kerület Ecseri úti metrófelszín 
összesen 548 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó munkaterület kialakítására céljára 
2020. január 1. – 2020. november 30. közötti időszakra a közterület-használathoz nem járul hozzá.  
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 


