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      Iktató szám: 244/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. november 17-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Ráday utca közútkezelői feladatainak átvételére 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:    Városüzemeltetési Iroda 

Szili Adrián irodavezető 
 
Előzetesen tárgyalja:  Városgazdálkodási Bizottság 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat X normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 
 

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 Képviselő-testület! 

 

A Budapest IX. ker. Ráday utca (Kálvin tér – Boráros tér közötti szakasz), mint kiemelt 

forgalmú út közútkezelői feladatait a „Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, 

közutak és közterületek kijelöléséről” szóló 432/2012. (XII.29.) Kormányrendelet a Fővárosi 

Önkormányzat feladataként határozta meg. 

A besorolás indokoltságát az támasztotta alá, hogy a Ráday utca ebben az időszakban a 15-ös 

autóbusz tömegközlekedési útvonala volt, a jelenleginél nagyobb közúti forgalommal. 

 

Az azóta eltelt időszakban a Ráday utca forgalma tekintetében az alábbi változások történtek: 

- A 15-ös autóbusz-közlekedés az utcában már megszűnt, visszaállítása nem tervezett. 

- A Ráday utca átmenő forgalma a Bakáts tér 2021. évi átépítése és az ezzel 

párhuzamosan bevezetett forgalomtechnikai változások hatására jelentősen csökkent, az 

útszakasz jellemzően helyi gépjármű forgalmat bonyolít. 

 

Az utcában és a Bakáts tér környezetében lévő vendéglátó egységek nagyszámú 

időszakos/állandó kitelepülése szintén a helyi használat irányába mutat. 

 

A Ráday utca jelenlegi forgalmi rendje szerint egyes szakaszain csak időszakos behajtást tesz 

lehetővé, ami a gyakorlatban nem működik zökkenőmentesen. A közútkezelői feladat kerületi 

önkormányzathoz történő átkerülése e probléma megoldását is elősegítheti. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§-a alapján a 

fővárosi önkormányzat megállapodhat a kerületi önkormányzattal, hogy a fővárosi 

önkormányzat feladat- és hatáskörét a kerületi önkormányzat látja el. 

 

A fenti indokok alapján írásbeli megkereséssel fordultam a Fővárosi Önkormányzathoz (1. sz. 

melléklet), valamint a Budapest Közút Zrt-hez, melyben kezdeményeztem a Ráday utca (Kálvin 

tér - Boráros tér közötti szakasza) közútkezelői feladatainak Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencvárosi Önkormányzat részére történő átadását. 

Budapest Főváros Önkormányzata FPH061/1253-5/2022 iktatószámú levélben tájékoztatott 

arról, hogy a megkereső levelemben foglaltakkal egyetértve a közútkezelői feladatok átvételét 

támogatják. (2. számú melléklet) 

Válaszlevelükben javaslatot tettek további kerületi utak esetében a közútkezelői feladatok 

átadás-átvételére. További utak átvételét jelenleg nem tartom időszerűnek, ezért jelen 

előterjesztésben csak a Ráday utca közútkezelői feladatainak átvételére teszek javaslatot. 

 

Kérem a Képviselő-testület szíves döntését a Ráday utca közútkezelői feladatainak átvétele 

tárgyában. 

 

 

Budapest, 2022. november 8. 

 

 

                                                                                       Baranyi Krisztina  s.k. h. 

                                                                                       polgármester 

Reiner Roland s.k. 

alpolgármester 

 
Mellékletek: 



1. XXX/307-1/2022 megkereső levél 

2. FPH061/1253-5/2022 válaszlevél 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy támogatja a Budapest IX. ker. Ráday utca (Kálvin tér – Boráros tér közötti szakasz) 

közútkezelői feladatainak Budapest Főváros Önkormányzatától Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata általi átvételét, egyben felhatalmazza a polgármestert az erről 

szóló megállapodás megkötésére. 
 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő:  2023. 04. 30. 

 

  



1. számú melléklet 

 

 
  



2. számú melléklet 

 

 
  



 

 
 


