
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET, 

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

POLGÁRMESTERE 
 

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

Tel.: 283-0549, Fax: 283-0061 

www.pesterzsebet.hu 

                          Tárgy: Javaslat a JCDecaux Hungary Zrt. 

által létesítendő utasvárók új helyszíneire 

vonatkozó 157/2020. (X.22) Ök. számú 

határozat módosítására, és a 146/2021. 

(IV.01.) Ök. számú határozat 

visszavonására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk és a JCDecaux Hungary Zrt. között 2020. március 27. napján létrejött 

Megállapodás alapján a JCDecaux Hungary Zrt. lecserélte a kerületben található utasváróit új, 

korszerű, infovitrinnel is felszerelt várókra. A JCDecaux Hungary Zrt. vállalása szerint további 20 

db új utasvárót helyez ki a Képviselő-testülettel egyeztetett helyszíneken. A Képviselő-testület a 

157/2020. (X.22). határozataiban fogadta el az újonnan telepítendő utasvárók helyszíneit, majd a 

döntést a 146/2021. (IV.01.) Ök. sz. határozattal 2 helyszín vonatkozásában módosította. A két 

határozat az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletét képezi.  

 

A Mártírok útjának felújítása miatt a Bp. XX. Mártírok útja 1. szám elé már kihelyezésre került 

buszváró áthelyezése vált szükségessé a beruházó Budapest Főváros Önkormányzata tájékoztatása 

szerint. Az adott helyszínen buszöböl kialakításra kerül sor a csomóponton való gyorsabb 

áthaladás érdekében, így az újonnan kialakított buszöböl miatt a megállóban álló buszok a 

továbbiakban már nem akadályozzák a gépjárművek kihajtását a Határ útra. A kialakításhoz a 

meglévő burkolat szélesítése szükséges, melyet követően a keskenyebb járdán a váró sajnos már 

nem helyezhető el, áthelyezése szükséges, így a 157/2020. (X.22) Ök. sz. határozat ismételt 

módosítása szükséges. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet arról is, hogy a 157/2020. (X.22.) Ök. sz. határozatban 

meghatározott helyszíneket módosító 146/2021. (IV.01.) Ök. sz. határozatban szereplő egyik 

helyszín esetében a telepítés során probléma merült fel.  

 

A Bp. XX. Szilágyság utca 13. számú ingatlan előtt telepítendő várónál a telepítésnek műszaki 

akadálya nincs, azonban lakossági kérés érkezett az Önkormányzathoz, hogy az ingatlan elé ne 

telepítsen utasvárót. Az ingatlan tulajdonosának indoka, hogy az üzlete előtt lévő buszmegálló 

takarítását nagyrészt ő kénytelen végezni jelenleg is, ezért tart attól, hogy a buszváró kihelyezése 

után megnő azok száma, akik a várót nem rendeltetésszerűen fogják használni, és az üzlete 

környezetét tovább rontja majd a váróban hagyott szemét. 

 

Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy mivel a Bp. XX. Szilágyság utca 13. szám alatti 

helyszínt a módosító határozat jelölte ki. A módosító határozat ismételt módosítása jogtechnikai 

okok miatt nem lenne célszerű, ezért erre tekintettel a határozati javaslatban a 146/2021. (IV.01.) 

Ök. sz. határozat visszavonására és a helyszíneket módosító új határozat elfogadására teszünk 

javaslatot. Tekintettel arra, hogy a visszavonásra javasolt 146/2021. (IV.01.) Ök. sz. határozatban 

megjelölt másik új helyszínnel – Bp. XX. Királyhágó utca – Virág Benedek utca 77. szám előtti 

terület – kapcsolatban panasz nem érkezett, ezt a helyszínt a határozati javaslatban ismét kijelölni 

javasoljuk.  
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Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a 157/2020. (X.22) Ök. sz. határozatban kijelölt 

Bp. XX. Török Flóris utca 49. számmal szemben lévő (János téri) buszmegállóba a váró 

elhelyezéséhez fogadószintet kell kialakítani, mely a Megállapodás 3.1. pontja alapján az 

Önkormányzat feladata. A burkolat kialakításának költsége 173.448,-Ft. 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy döntsön a határozati javaslatban 

foglaltakról.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

I. a 146/2021. (IV.01.) Ök. sz. határozatát visszavonja. 

 

II. a 157/2020. (X.22.) Ök. sz. határozat  

 

- I. pontjában lévő táblázat 4. sorában szereplő helyszínt – lakossági panasz miatt 

– „Bp. XX. Nagysándor József utca 167/C. szám előtt”-ről „Bp XX. Királyhágó 

utca – Virág Benedek utca 77. szám előtt”-re módosítja.  

 

- I. pontjában lévő táblázat 12. sorában szereplő helyszínt – a buszöböl kialakítás 

érdekében – „Bp. XX. Mártírok útja 1. szám előtt”-ről „Nagysándor József utca 

20.számmal szemben”-re módosítja. 

 

- II. pontjában lévő táblázat 6. sorában szereplő helyszínt – lakossági panasz 

miatt – „Bp. XX. Helsinki út, Csepeli átjáró befelé”-ről „Bp. XX. Helsinki út - 

Pesterzsébet felső megálló”-ra módosítja. 

 

III. felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása iránt intézkedjen, a JCDecaux 

Hungary Zrt-t az utasvárók jóváhagyott új helyszíneiről tájékoztassa.  

 

Felelős: Szabados Ákos polgármester 

Határidő: 2021. június 30. 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Előterjesztést tárgyalja: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 

 

Az előterjesztést készítette: Kanyuk Krisztina osztályvezető-helyettes (VGO)  

 

 

 

Budapest, 2021. május 13. 

 

 

 

Szabados Ákos 

polgármester 
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MEGJEGYZÉS: 

 

A Kormány a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Fentiek alapján a képviselő-testületi, valamint a bizottsági előterjesztések tárgyában a 

polgármester az alpolgármesterekkel, a frakcióvezetőkkel, valamint az illetékes bizottságok 

elnökeivel történt egyeztetés után hozza meg a döntést. 

 

 

 


