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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 
kérelmében a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületre, a 
a Budapest, IX. ker. Ferde utca – Határ út metróállomás környékére összesen 7753 m2 területre a 
Budapest Ferde utca – Határ út csomópont teljes környezetének felújítása c. projekt kivitelezési 
munkáinak megvalósítása céljára 2015. április 17. napjától – 2015. október 15. napjáig kért közterület-
használati hozzájárulást.  

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a Határ út 
38236/11 hrsz-ú közterület besorolású 7115 m2 alapterületű ingatlan, mely 1990-ben az önkormányzati 
törvény (1990. évi LXV. tv.) alapján vagyonátadással került Önkormányzatunk tulajdonába. Továbbá a 
38236/783 hrsz-ú 282 m2 alapterületű ingatlan is a Ferencváros Önkományzat tulajdonában áll.  A 
38236/11 hrsz-ú ingatlan az Üllői út, Határ út kereszteződésében helyezkedik el, területén a Határ úti 
buszforduló, körülötte pavilon felépítmények, helyi tömegközlekedési eszköz végállomása, valamint 
zöldterület található. A szomszédos - Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló - 38236/114 
hrsz-ú ingatlannal együtt tömegközlekedési csomópontként funkcionál. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott kérelem átvizsgálása során megállapítást nyert, 
hogy az ingatlan nyilvántartás alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megjelölt 
területek közül csak 38236/11hrsz-ú, 38236/783 hrsz-ú területek állnak a Ferencvárosi Önkormányzat 
tulajdonában. A Ferde utca 38236/61 hrsz-ú, a Határ út 38300 hrsz-ú területe a Magyar Állam és az 
Üllői út 38299/7 hrsz-ú területe a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát képezi. 
 
A fentiekre tekintettel a kérelmező által megjelölt közterület nagyságából 7397 m2-ről hozhat döntést a 
Bizottság, mint tulajdonos.  
 
A Budapest IX. kerület Ferde utca és Határ út kapcsolódó csomópont teljes környezete felújításának 
kivitelezési munkái tárgyában Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a BKK Zrt. mint 
Megrendelő és a KÉSZ Építő Zrt. mint Vállalkozó 2014. november 5. napján Vállalkozási Szerződést 
kötöttek.  

A kivitelezővel aláírt Vállalkozási Szerződés értelmében a Vállalkozó a munkát a Vállalkozási 
Szerződés hatálybalépésétől, azaz a teljes munkaterület átadásától számított 180 napon belül köteles 
elvégezni. A Szerződés hatálybalépésének időpontja a Megrendelő által a kivitelező vállalkozó részére 
küldött tájékoztatás igazolt kézhezvételétől számított 30. nap. Ugyanakkor a Vállalkozási Szerződésben 
rögzítésre került, hogy amennyiben a Szerződés 2015. április 30. napjáig nem lép hatályba, bármely fél 
jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 

A kivitelezési munkák által érintett területen elhelyezkedő, több pavilon elbontására a mai napig sem 
került sor, amely a munkaterület kivitelező részére történő átadását, ezáltal a projekt sikeres 
lebonyolítását akadályozza.  

A munkaterület átadására 2015. április 17-én kerül sor. A terület a Vállalkozó részére történő 
átadását követően a kivitelezési munkálatok megkezdődnek, melyre tekintettel a balesetveszélyes 
helyzetek megelőzése és a zavartalan munka érdekében az érintett építési terület bekerítésre kerül.  
 
 2014 márciusa óta többször került kiküldésre felszólító levél, melyben a pavilon elbontására és ezzel 
jogosulatlan közterület-használat megszüntetésére szólítottuk fel a pavilonok tulajdonosait, azonban a 
pavilonok egy részének elbontása nem történt meg.  
 
Annak érdekében, hogy a közcélú beruházás elindulhasson, a BKK vállalja, hogy a bekerítés során a 
területen jelenleg is működő  pavilon tulajdonosainak részére az építési területen lévő pavilonok 
megközelítését és ott tartózkodást a munkavédelmi előírások betartásával biztosítja/engedélyezi. A 



BKK szintén vállalja, hogy közreműködik a még el nem bontott pavilonok elbontásában azzal, hogy 
annak során a kivitelező a lehető legkörültekintőbben kell, hogy eljárjon. Amennyiben a pavilonok 
tulajdonosai az Önkormányzattal szemben a pavilonok elbontása miatt kártalanítási igénnyel lépnének 
fel, a BKK vállalja a felépítmények elbontásával okozott károk megtérítését.  
 
A közterület-használati megállapodásban a fenti feltételek rögzítésre kerülnek. 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (2) 
bekezdés alapján: 

„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 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 szerződés megkötésére pedig a polgármester 
jogosult.” 
 
 

A Rendelet 9.§ (2) bekezdése alapján a közterület-használati díjakat a Rendelet 3. számú melléklete 
tartalmazza. A Rendelet alapján a közterület foglalás célja „egyéb tevékenység”.  
 
 11. Egyéb tevékenység 

Egyéb tevékenységnek 
minősül minden, a 
közterület rendeltetéstől 
eltérő használatát 
eredményező, és a 3. 
számú mellékletben 
konkrétan nem 
nevesített tevékenység. 
 

Egyedi elbírálás szerint.  
Az egyéb tevékenység díjtételét a terület nagyságát, a kerületen 
belüli elhelyezkedést, a használat módját, időtartamát illetve a 
hasonló tevékenységekre magállapított díjtételeket, ennek 
hiányában a tevékenységből származó becsült bevétel figyelembe 
vételével kell megállapítani. 

 
Tekintettel arra, hogy közterület-használat a terület hosszú távú fejlesztése céljából, közérdekű 
beruházás megvalósítására irányul javasolom a Tisztelt Bizottságnak, hogy közterület-használati díj 
megállapítása nélkül döntsön a közterület-használati hozzájárulás megadása tárgyában.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a közterület-használati hozzájárulás megadása tárgyában.  
 
Budapest, 2015. április 13. 
 
 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy: 
a)  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. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/11 és 
38236/783) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ferde utca Határ út által határolt 7397 m2-
es területére, 2015. április 17. napjától a Budapest IX.. Ferde utca és Határ út kapcsolódó 
csomópont teljes környezetének felújításával járó kivitelezési munkálatok elvégzéséig, de 
legfeljebb a 2015. október 15-ig az építési, felvonulási területre a közterület-használathoz 
azzal a feltétellel járul hozzá, hogy amennyiben a pavilonok tulajdonosai a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával szemben a pavilonok elbontása miatt kártalanítási 
igénnyel lépnének fel, a BKK Zrt. vállalja a felépítmények elbontásával okozott károk 
megtérítését, 
 

b)  a határozati javaslat a) pontjában foglalt közterület-használathoz közterület-használati díj 
megállapítása nélkül járul hozzá, 
 

c)   Felkéri a Polgármestert a …/2015. számú előterjesztésben, valamint a határozati javaslat a) 
pontjában foglaltak figyelembevételével a közterület-használati megállapodás megkötésére. 

 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2015. április 16. 
 
 
 
 


