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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 
 

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
 
A Budapest, IX. kerület, Bakáts téri csomópontban, a Ráday utca 49. szám előtt a gyalogosok egyik 
oldalról a másik oldalra történő biztonságos átközlekedésének problémájával a Tisztelt Bizottság a 
közelmúltban három alkalommal is foglalkozott és az alábbi határozatokat hozta: 
 
VVKB 338/2011. (XII.20.) sz. határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
1.) felkéri a Polgármester urat, hogy a Bp. IX. kerület Ráday u. 49. sz. elé tervezett 21 db 
fényvisszaverős prizmák telepítésére legkedvezőbb árajánlatot adó, GHY Kft-vel kössön kivitelezői 
szerződést, és a 3340 számú költségvetési sor terhére végeztesse el a prizmák telepítését. 
2.) felkéri a Polgármester urat, hogy vizsgálja meg a Ferenc téren, és a Ráday utca 49. sz. előtti 
területen a telepített prizmák mellett, lehetséges-e gyalogos forgalomra figyelmeztető KRESZ tábla 
kihelyezése. 
3.) felkéri a Polgármester urat, hogy vizsgálja meg, hogy a Ráday utca 49. sz. elé nagyméretű 
planténeres növény kihelyezésére van-e lehetőség. 
 
VVKB 64/2012. (III.21.) sz. határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat,  
1.) hogy a Bp. IX. kerület Ráday utca 49. szám előtti gyalogút védelmére 3 db parkolást gátló poller 
telepítésére tegye meg a szükséges intézkedést. 
2.) hogy kezdeményezzen egyeztetést a IX. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjével, azzal 
kapcsolatban, hogy az 1.) pont szerinti területen milyen figyelemfelhívó tábla helyezhető ki, mely 
megfelel a KRESZ előírásainak.  
 
VVKB 178/2012. (V.16.) sz. határozat 
1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, 
hogy a Bp. IX. kerület Ráday u. 49. sz. elé tervezett sebességkorlátozó küszöb létesítéséhez szükséges 
egyeztetések BKV Zrt-vel és a BKK Közúti Közlekedési Igazgatósággal történő lefolytatásáról 
gondoskodjon. 
2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Bp. IX. kerület Ráday utca 
49. sz. elé tervezett, a Sz-331/2012. számú előterjesztésben szereplő 2. számú alternatíva szerinti 
sebességkorlátozó küszöb létesítését javasolja a Polgármester úrnak a 3061 számú „Közutak 
üzemeltetése” költségvetési sor terhére. 
 
A határozatok végrehajtása érdekében megkerestük a BKK Közúti Közlekedés Divízió 
Forgalomtechnikai Osztályát, valamint a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságot és kértük 
állásfoglalásukat a gyalogosforgalomra figyelmeztető KRESZ tábla kihelyezésének, valamint 
sebességkorlátozó küszöb telepítésének lehetőségéről. 
 



A gyalogosforgalomra figyelmeztető KRESZ tábla kihelyezését a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 
támogatta, a BKK Közúti Közlekedés Divízió Forgalomtechnikai Osztály szintén és egyben intézkedett 
is annak kihelyezésére. 
 
A sebességkorlátozó küszöb létesítését a BKK Közúti Közlekedés Divízió Forgalomtechnikai Osztály, a 
BKV autóbusz közlekedésére hivatkozva nem támogatta. 
 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Bizottságot, hogy 2012. június 27-én írásban kezdeményeztük a 
Budapest Közlekedési Központ Zrt-nél a 15-ös BKV autóbusz Ráday utcában történő közlekedésének 
megszüntetését, és kértük a jelenlegi ideiglenes, Kálvin tér – Üllői út – Ferenc körút – Boráros tér 
útvonalának véglegesítését, melyre a BKK-tól választ még nem kaptunk. 
 
A BKK Közúti Közlekedés Divízió Forgalomtechnikai Osztály, valamint BRFK IX. kerületi 
Rendőrkapitányság válaszleveleit szíves tájékoztatásul csatoljuk. 
 
 
Budapest, 2012. szeptember 3. 
 
 
 
 

dr. Bácskai János 
polgármester megbízásából 

 
 
 

Madár Éva s.k. 
mb. irodavezető 

 
 
Melléklet: 1-1-1 db levélmásolat 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 178/2012. (V.16.) sz. 
határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét a BKK hozzájáruló nyilatkozatának kézhezvételét követő 
30 napra módosítja. 
 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 6. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


