Tisztelt Képviselő-testület!
A MOL Bubi Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kiépítése a 2013.
-2014. évben kezdődött el. Ennek keretében Budapest belső kerületeiben 76 állomást
alakítottak ki. Budapest XI. kerületében két helyszínen létesült kerékpárállomás, a Kőrösy
József utca (4275/8) hrsz.-ú közterület 44 m2 nagyságú, és a Goldman György tér (4082/29)
hrsz.-ú közterület 44 m2nagyságú részén.
Tisztelt Képviselő-testület 380/2013.(XII.19.) XI.ÖK és 54/2014. (II.13.) XI.ÖK
határozatokban a közterület használatát a 2013. november 15. és 2019. április 7. közötti
időszakban díjmentesen engedélyezte.
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint üzemeltető ezen helyszíneken a
kerékpárállomásokat a továbbiakban is fenn kívánja tartani, és a közterület díjmentes
használatát kezdeményezi 2023. december 31. napjáig.
Budapest területén az elmúlt 4 évben a kerékpárállomások száma 127-re nőtt, amelyeken
1546 kerékpár áll a lakosság rendelkezésére.
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a környezetvédelmi szempontból előnyös és az
egészséges testmozgásra is lehetőséget adó kerékpárhálózat bővítését tervezi.
A tervezett új helyszínek Önkormányzatunk területén:
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem előtti Bertalan Lajos utca (5028/2) hrsz.-ú közterület 55
2
m
nagyságú részén, az ELTE Északi tömb Pázmány Péter sétány (4082/30) hrsz.-ú
közterület 85 m2 nagyságú részén és a BME Q épület Magyar tudósok körútja (4082/30)
hrsz.-ú közterület 3 m2 nagyságú részén. Itt a 24 férőhelyes kerékpár-gyűjtőállomás nagy
részét a Budapesti Műszaki Egyetem területén alakítják ki.
Az Üzemeltető jelezte igényét az Egry József utca és a Műegyetem rakpart (4107/53) hrsz.-ú
közterület 60-60 m2 nagyságú részére, amely azonban jogszabály alapján Budapest Főváros
Önkormányzata vagyonkezelésében van, így a közterület-használat engedélyezésére a
Fővárosi Önkormányzat mint Vagyonkezelő jogosult.
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a kerékpárállomások üzemeltetésével
közszolgáltatást lát el, ezért a közterület díjmentes használatának engedélyezését kéri
Önkormányzatunktól 2023. december 31. napjáig a 2 régi és 3 új helyszínre vonatkozóan.
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015.(IV.29.) XI.ÖK számú rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete kerékpár-gyűjtőállomásra díjtételt nem határoz
meg, ezért a közterület-használati díj összegére a 11. § (4) bekezdése alapján „a Gazdasági
Bizottság tesz javaslatot, a használat és a használó körülményeinek, a hasonló
tevékenységekre vonatkozó díjtételek, az időpont és időtartam figyelembevételével.”

A Rendelet 11. § (2) bekezdése szerint „a közterület-használathoz szükséges tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat esetében a
Képviselő-testület dönt”.
A Rendelet 23.§ (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a Gazdasági
Bizottság javaslata alapján méltányosságból csökkenthető.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hosszú távú közterület-használat
ügyében döntését meghozni szíveskedjen.
Budapest, 2019. április 11.
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