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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. július 9-i rendkívüli ülésére 
 

Tárgy: buszöböl áthelyezésének kérelme 
Üi.sz.: LMKOH/9666-2/2021 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Platthy Iván és Platthy Ivánné az 1. melléklet szerinti kérelemmel fordultak önkormányzatunkhoz. 
A kérelemben a Dózsa György út 88. szám előtt található, Pest felé induló buszok számára készült 
buszváró peron áthelyezését kérik. 
A kérelmükhöz több iratot csatoltak, amik közül a Magyar Közút levelét (2. melléklet), az általuk 
javasolt megoldás rajzi vázlatát (3. melléklet) és 2018. szeptemberi kérelmükre Basky András 
polgármester által adott válaszleveleket (4. melléklet) csatoltuk. 
 
Előzmények: 
A kérelmezők ingatlana a Budapest felé induló buszmegálló mögött helyezkedik el. A buszmegálló 
sok évtizede, talán a kezdetek óta azon a helyen van. A motorizáció napjainkra jellemző általánossá 
válását megelőzően ez a központi fekvés az ingatlan előnyének számított. A buszváró peron kiépítése 
mintegy 30 évvel ezelőtt történt. Azóta, a buszváró öböl kiemelt szegéllyel való kiépítése óta az 
ingatlant már csak a peront kikerülve, mintegy 8-9 métert „oldalazva”, egy kisebb „S” vonalat leírva 
lehet megközelíteni. Az útburkolatról a peron előtt egy meredek, ferde szegélyelemen felhajtva, a 
járda burkolaton közlekedve, a (mint mindenütt másutt is) a kerékpárutat  lehet elérni a kaput. 
A 2000-es években a buszváró peron akadálymentesítése során a behajtási nehézséget tovább fokozva 
az akadálymentes rámpa ezt a behajtó útvonlat keresztezve épült meg. 
A kérelmezők által jelzett probléma írásos formában először 2018 szeptemberében, a Zöld város 
beruházás terveinek költségcsökkentés miatti átdolgozásának időszakában jelent meg 
önkormányzatunknál. A tervezést előkészítő lakossági fórumokon, konzultációkon a kérdés nem 
merült fel. A Zöld város projekt terveinek véglegesítése 2018 tavaszára készült a nyári beárazás után 
ősszel már a költségcsökkentett változat volt a testület előtt. Ekkor a várható költségeket ismerve nem 
a feladatok bővítése, hanem a program lehetéséges legkisebb vesztességekkel való karcsúsítása volt 
a valós helyzet, így a peron és a buszöböl átépítése, áttelepítése fel sem merült célként.  
A polgármester úr a 2018 szeptemberi válaszlevelében a felvetett problémákra azt tudta válaszolni, 
hogy a fennálló 3 probléma közül (1. nem egyenesen közelíthető meg a telek, 2. meredek a 
megközelítést szolgáló szegélyelem és 3. a megközelítési útvonalon útban van az utólag létesített 
mozgássérült rámpa) azt tudta válaszolni, hogy 2 probléma megoldódik a beruházással (felhajtó 
meredeksége, mozgássérült rámpa helyzetet), a harmadik (egyenes vonalú megközelítés) a 
beruházással nem orvosolható. A két problémát a Zöld város jelenlegi kivitelezésénél megoldódik, 
mivel a buszváró peron környezetének burkolata azonos szintbe lesz emelve a peronnal, a lejtések 
minimálisak lesznek, így nincs szükség külön mozgássérült rámpára; a burkolat átépítéssel pedig a 
szegély is ki lesz cserélve a mostani meredekről egy kis szintkülönbséget áthidaló ún. „K” szegyélyre. 
A Zöld város tehát nem okozza a tárgyi ingatlan problémáit, csak nem oldja meg a tulajdonosok 
szerinti problémákat maradéktalanul. 
 
Megoldást jelentene a buszváró peron átépítése, áthelyezése, amint ezt a vázlatrajzukban a 
kérelmezők ábrázolják. A peron áthelyezése önmagában kisebb beavatkozás lehetne, azonban ehhez 
igazodóan át kellene építeni az egész buszöbölt is, a Közút levelének megfelelően. Ez a munka építési 
engedélyhez kötött, azaz előtte meg kellene terveztetni. A tervezés több százezres, a kivitelezés 
várhatóan tizmilliós nagyságrendű. Az átépítés akként lehetséges, hogy a tárgyi ingatlan elől a Bástya 
üzletház felé lenne tolva a peron és a buszöböl (ez a megvalósítás alatt lévő buszvárót nem érintné). 
Ez engedélyezési kérdéseket is felvet, mivel egyáltalán nem biztos, hogy egy kis forgalmú 
útcsatlakozás szabályosabbá vagy kényelmesebbé tétele érdekében a már meglévő, nagyobb 
forgalmú Bástya üzletház útcsatlakozásának közvetlen szomszédságába engedi a peront áthelyeztetni 



3 

a Magyar Közút. Tehát a kivitelezés várható jelentős költségén túl már a szintén nem olcsó tervezési 
megbízás eredménye is kétséges kimenetelű. 
 
A peron az önkormányzat, a buszöböl a Magyar Közút kezelésében van.  
 
Az önkormányzat kötelező feladata, hogy az ingatlanok megközelítése biztosított legyen – ez jelenleg 
is, ahogy 30 éve folyamatosan, biztosított. Tény, hogy kényelmetlenséget jelent, hogy nem egyenes 
vonalban lehet a kaput megközelíteni. További, a kivitelezés ütemezése tárgyában tartott lakossági 
egyeztetésen derült ki a helyszínről, hogy a kényelmetlenség további forrása az, hogy az ingatlan 
belső kertkialakítása miatt az udvarban nem lehet megfordulni, így a kitolatás és a navigálás is az 
ingatlan előtt lehetséges csak. Sérelmezték még, hogy az ingatlan előtt szabályosan nem lehet tárolni 
a gépkocsijaikat, mivel az járda. Ez így igaz, valóban nem lehetséges szabályosan ott parkolni, sőt a 
burkolatról Pest irányába lehajtani sem, de ezek egyike sem önkormányzat kötelező feladat, vagy 
alapjog, amit biztosítani kellene. 
Az egyeztetéseken felmerült még, hogy az ingatlan későbbi beépítését megnehezíti a jelenlegi 
helyzet. Ennek elhárítása szintén nem önkormányzati feladat, példaként felhozható a város 
Kecskemét felőli végében megnyitott autómosó, amely az ingatlanai optimálisabb 
megközelíthetősége érdekében saját költségen átépíttette a buszmegállót a Béke utcához közelebb. 
 
 

Fentiekre tekintettel alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

 
Határozat-tervezet 

 
…../2021. (…………….) ÖH 
Buszöböl áthelyezésének kérelme 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse, Dózsa György út 88 
számú ingatlan jobb megközelíthetősége érdekében úgy dönt, hogy: ……………. . 
 

 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. július 9. 
 
Lajosmizse, 2021. július 8. 

Basky András  
polgármester 
távollétében: 
 
Dr. Adonyi Lajos sk. 
alpolgármester  
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2. melléklet 
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2. melléklet 

 
 



7 

3. melléklet 
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4. melléklet 

 


