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I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest X. kerület, Liget téri szolgáltatóház és a hozzá kapcsolodó aluljáró évek óta 
rendezetlen terület. 
A Képviselő-testület 20 ll. december 15-i ülésén tárgyalta "a Budapest X. kerület, Liget téri 
Szolgáltatóház (Kápolna utca 2.) hasznosításáról és a kapcsolódó gyalogos aluljáró rendszerről" 
szóló előterjesztést. A napirend kapcsán döntés született arról, hogy felkérik a polgármestert, 
hogy folytasson tárgyalást a szolgáltatóház magántulajdonban álló albetéteinek önkormányzati 
tulajdonba kerülése érdekében, illetve kezdeményezze, hogy a Fővárosi Önkormányzat vegye 
vissza az aluljáró tulajdonjogát, továbbá a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 
V agyonkezelő) készítsen részletes költségbecslét az épület bontására vonatkozóan, valamint 
kerüljön ötletpályázat kiírásra a hasznosításra vonatkozóan. 
Az Önkormányzat az ötletpályázatot kiírta, amelynek célja a Liget tér jövőbeli arculatának 
kialakítását elősegítő ötlek összegyűjtése volt, különös tekintettel a téren található szolgáltatóház 
további hasznosítására, vagy elbontása esetén új funkció kialakítására. Az ötletpályázat 
sikeresen lezajlott. 

2012. április 20-án a területen az Önkormányzat bejárást tartott a társszervekkel, szervezetekkel 
(Budapest X., XVII., XVIII. kerületi Népegészségügyi Intézet, BRFK X. ker. 
Rendőrkapitányság, Kőkert Kft., Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., kerületi polgárőr szervezetek) 
együtt. A bejárásen megállapításra került, hogy a területet folyamatosan használják hajléktalan 
személyek, valamint szenvedélybetegek. A szemle alkalmával látható volt, hogy nagy 
mennyiségű kommunális hulladék került felhalmozásra az ott életvitelszerűen letelepedett 
hajléktalanok által, továbbá szükségleteiket is itt végzik el. A lakossági panaszbejelentések 
rendszeresek Esztétikai szempontból és közegészségügyi szempontból is súlyos a probléma, 
mindennapos a szemét, a bűzhatás. Az összehordott szerves hulladék, valamint a fekália 
odavonzza az egészségügyi kártevőket (rovarok, bolhák, legyek, egerek, patkányok). 

A területen üzlethelyiséget bérlők tájékoztatása, és a bejárás alapján is megállapítható, hogy a 
probléma gyors kezelése vált szükségessé a terület újrahasznosításának megvalósításáig is. A 
leggyorsabb és leghatékonyabb megoldást a Liget téri aluljáró lezárása, ideiglenes lefalaza::.a 
biztosítja. 

A szolgáltatóház emeleti részén termet bérlő harcművészek, jógások, illetve keleti tudománvak 
művelői segítségkérésük mellett maguk is felajánlották aktív részvételüket a t. .. 
rendezésében, a takarításban, a lezárásban és a rámpaszakasz feltöltésében egyaránt. 

Az aluljáróba a lejutás a két rámpánál és a galériából induló lépcsőkön keresztül lehetsége:;, 
ezeknél a pontoknál kell az akadályoztatást kiépíteni. A park felőli falnál az aluljáró mélysege 
kb. 3 méter, innen nehézkes az aluljáró megközelítése. 



A Vagyonkezelő a lefalazásra vonatkozóan két megoldási javaslatot adott. 

l. Megoldási javaslat 
Az íves fal feletti nyílás teljes lezárása az előtetőig. Az íves parapetfalra 2 méter magasságig 
zsalukőből tömör falazat készülne, külső oldalon vakolva és színezve. A zsalukőre műkő fedkő 
kerülne, melyre kb 2,5 méter magas lakatos szerkezetet kell felerősíteni, így az előtetőig a teljes 
nyílás lezárásra kerülne. 

Az aluljáróban történő lefalazások, lakatos szerkezetű lezárások mind a két megoldásnál 
azonosak. 
Bontási, takarítási munkák 
- Az aluljáró területén felhalmozott lomok és egyéb hulladékok kanténeres elszállítása. 
- A meglevő lenti betonacél háló elbontása. 
- Az elszállított lomok, hulladékok után a teljes terület takarítása, klórmeszes fertőtlenítése. 
Építési munkák 
- A két oldalt elhelyezkedő rámpák végeinél új 25 centiméter széles zsalukő falazatok készítése 
3 méter magasságban a melléklet vázrajz szerint, ezzel a teljes nyílást lezárva. Az új falazatok 
vízszintes és függőleges megerősítése betonvassal, amelyet oldalt, illetve alul és felül is 
rögzíteni szükséges a meglevő szerkezetekhez. 
- Az aluljáróban a meglevő üres nyílásokat is be kell falazni, ahová jelenleg a hajléktalanok 
beköltöztek 
-Az aluljáró szinten az új zsalukőfalazatokra vakolat nem készül. 
- A harmadik megközelítési útvonal lezárása a lépcsőknél a galéria mellvéd falán történik. Acél 
zártszelvényes keret szerkezet kerül a teljes hosszban a vb. mellvédfalra rögzítésre, betonacél 
hálóból készült mezőkkel. Ez megakadályozza, hogy a lépcsőket elérjék az illetéktelenek. 
- A lakatos szerkezet olyan anyagvastagságú, hogy egyszerű eszközökkel nem lehet 
megrongálni, átvágni, hegesztett kötéssel készül, a meglévő vb. parapet falhoz és a 
mennyezethez rögzítve, szintén bonthatatlan módon. 
- Az aluljáró időnkénti megközelítése - takarítás, ellenőrzés céljából - az egyik lépcső lejárat 
előtti nyíló kapun keresztül történhet, amely fokozott biztonsági ABUS zárszerkezettel kerül 
kivitelezésre. A teljes acélszerkezetet 3 rétegű mázolással kell ellátni. 
- Az íves parapetfalra zsalukőből 2 méter magasságig tömör falazat készül műkő fedkőveL A 
falazat külső felületére színezett homlokzat vakolat kerül. 

Az l. megoldás becsült bekerülési költsége bruttó 10 532 eFt. 

A Vagyonkezelő véleménye szerint ez a megoldás rendkívül költségigényes, és városképi 
szempontból sem esztétikus. 
Az íves parapetfal szakaszon a felfalazást nem javasolja. A hosszú és magas térkitöltés 
stabilitási problémái miatt csak nagyon költséges technológiával lehet megoldani, és a meglévő 
3 méteres szintkülönbség már most is szinte lehetetlenné teszi a felülről való lejutást 

A Vagyonkezelő a helyszíni szemle alapján a 2. költségtakarékos, de műszakilag korrekt 
megoldást javasolja arra, hogy az aluljáró területére illetéktelenek ne juthassanak le. 



2. Megoldási javaslat 
- A park felől az aluljáró íves területének felső szakaszánál körben, úgynevezett "turkesztáni 
szil" sövény ültetését javasolt. Ennek előnye, hogy gyorsan nő, olcsó, túl sok ápolást nem 
igényel, bármilyen talajban elültethető, esztétikailag szebbé teszi a környezetet, és nem 
utolsósorban megakadályozza, hogy az íves falhoz bárki odamenjen. A kellő szélességben 
tervezett és beültetett zöldnövényzet városképi szempontból is esztétikusabb látványt nyújt. 
- Az aluljáró alsó szintjének lezárása ugyanazzal a műszaki tartalommal készülne, mint az l. 
megoldás esetében. 
A két rámpa lejáratánál tömör fallal teljesen lefalazásra kerülnének a lejáratokat, és a galéria 
szinten a lépcsők elzárásra kerülnének a lakatos szerkezettel. 
Költségkímélést lehet elérni azzal is, ha a galéria falon nem teljes hosszban készül a lakatos 
szerkezet, hanem csak a lépcsők mellett kb. 3-3 métert túlnyúlva. Így a lépcsőket már nem lehet 
elérni, a mellvédről pedig csak átlendülve lehetne leugrani a 3 méteres mélységbe. A 
Vagyonkezelő által mellékelt rajzok a 2. megoldást ábrázolják. 

A 2. megoldás becsült bekerülési költsége bruttó l 941 eFt. 

Térfigyelő kiépítése 
Szükséges lenne a kerületben működő térfigyelő rendszer kibővítése az aluljáróra és a 
környezetére is. 2 kamerával a célterület megfigyelése megoldható lenne. 

2 db térfigyelő karnera becsült bekerülési költsége bruttó 4 OOO eFt. 

Rámpák földfeltöltése, füvesítése 
A fenti megoldási javaslatokon túl felmerült az aluljáró rámpáinak földfeltöltése, amely 
megoldás azt is megakadályozná, hogy ezekre a viszonylagosan elzárt területekre tevődjön át a 
szemétlerakás, a szükségletek elvégzése és esetlegesen a hajléktalan személyek letelepedése. 
Építési munkák 
- Súlytámfalak készítése a földfeltöltés megfogására. 
- Homokos kavicsos földfeltöltés készítése a rámpák teljes keresztmetszetében. 
- Humusz terítés a felső 20 cm vastag rétegben. 
- Füvesítés a feltöltött területen. 

A rámpák feltöltésének, füvesítésének bekerülési költsége bruttó 4 320 eFt. 

A beruházás elvégzésének forrása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 31. sora 
(beruházások tervezése) terhére biztosítható, a céltartalék felszabadításával egyidejüleg. 

A Vagyonkezelő javaslata az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

II. Hatásvizsgálat 

A Liget téri aluljáró és szolgáltatóház környékén kialakult tarthatatlan állapot felszámolására a 
leggyorsabb megoldást az aluljáró ideglenes lefalazása biztosítja. A szolgáltatóház, illetve az 
aluljáró másirányú hasznosítása, illetve bontása hosszabb időt venne igénybe. Egyrészt tiszta 
tulajdoni helyzetet kellene teremteni a két magántulajdonú helyiség vonatkozásában is, másrészt 
a tulajdoni kiváltások és a bontást vagy átalakítást követően a terület bármilyen formában 
történő rendezése magas költségvonzattal jár. Az előterjesztésben vázolt megoldási alternatívák 
gyors és a bontáshoz viszonyítva alacsony költségvetési forrást igényel. A lezárásokkal a 
közegészségügyi szempontból is súlyos probléma, a mindennapos szemét, és bűzhatás 
megoldást nyerne. 



III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. május 9. J~' l'-
UJ V\.'""- 8J ~ 

Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ... ... )határozata 
a Budapest X. kerület, Liget téri aluljáró lezárásáról 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Liget téri aluljáró lezárására- két oldalt elhelyezkedő rárnpák végeinél a teljes nyílás 
lezárására, a lépcsőknél a galéria mellvéd falnál a lépcsők lezárására és a park felől az aluljáró 
íves területe felső szakaszánál körbe sövény beültetésére - bruttó l 941 OOO forint összegű 
forrást biztosít a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. 
melléklet 31. sorának (beruházások tervezése) terhére, a céltartalék felszabadításával 
egyidejűleg. 

2. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Liget téri aluljáró lezárására - két oldalt az 
aluljáró rámpáinak földfeltöltésére és füvesítésére - bruttó 4 320 OOO forint összegű forrást 
biztosít a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. 
melléklet 31. sorának (beruházások tervezése) terhére, a céltartalék felszabadításával 
egyidejűleg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. július 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért feletős 
alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 


























