
1 
 

              Iktató szám: Sz-632/2012. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

2012. december 13-i ülésére 
 
 
 
Tárgy:  37.680/4. hrsz. alatti közterület (Gát sétány Thaly Kálmán utca – Viola 

utca közötti szakasza) éjszakai lezárása 
 
Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    dr. Ördögh Brigitta aljegyző 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária 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.  
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER  

 
 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Környezetvédelmi Bizottság! 

 
 
A Képviselő-testület a 2012. július 10-i ülésén elfogadta a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
16/2012.(V.22.) számú rendeletének módosítását. 
 
Az ügy előzménye, hogy a IX., Viola u. 13-15. és a IX., Thaly K. u. 18. Társasházak már 
régebben kezdeményezték a Gát sétány ezen két utca közötti szakaszának, a 37.680/4. hrsz. 
alatti közterületnek a lezárását. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján az 
Önkormányzat a rendeletben meghatározott feltételekkel július 17-étől lehetővé tette 
közterületek éjszakára történő ideiglenes lezárását.  
 
A jogszabály módosításról szóló döntést, valamint a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság és a testület által véleményezett megállapodást (1. számú 
melléklet) 2012. augusztus 13-án megküldtük a kezdeményező Társasházak közös 
képviselőinek. 
 
A közös képviselők – egy észrevételt rögzítő és arra reagáló levélváltást követően - 2012. 
november 27-én eljuttattak egy szándéknyilatkozatot (2. számú melléklet), amelyben rögzítik, 
hogy a megállapodás-tervezet feltételeit elfogadják és vállalják az abban rögzített 
kötelezettségek teljesítését. 
 
A rendelet 18/A.§ (1) bekezdése értelmében a kérelemről a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján köt az Önkormányzat 
megállapodást közbiztonsági érdekből, gépjárműforgalommal nem érintett közterület 
éjszakára történő ideiglenes lezárása céljára. 
 
Mindezek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy a Társasházak kérelmét megtárgyalni és 
ügyük megoldása érdekében a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2012. december 10. 
 
 
 
 
         dr. Bácskai János s.k. 
                polgármester 
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Határozati javaslat: 
 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
1. hozzájárul a IX., Viola u. 13-15. Társasház, valamint a IX., Thaly Kálmán utca 16-18. 

Társasházak kérelmére a IX., 37.680/4. hrsz. alatti „Gát-sétány” közterület éjszakára 
történő ideiglenes lezárásához; 

2. felkéri Polgármester urat, hogy az Sz-632/2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti megállapodást az érintett Társasházak közös képviselőivel megkösse. 

Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


