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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Képviselő-testület 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  koronavirus járvány második és harmadik hulláma alatti korlátozások a vendéglátóhelyeket különösen 
nehezen érintették. Ezek a kerületi kisvállalkozások alig kaptak segítséget, miközben  2020.  novembere 
óta nem fogadhatnak vendégeket.  A 176/2021.  (IV/15.) kormányrendelet lehetővé teszi a számukra, 
hogy a vendéglátóhelyek újra megnyithassák a teraszaikat, azonban még á parkolóhelyeken történő 
Önkormányzati könnyítéssel együtt sem tud minden étterem élni a nyitás lehetőségével. 

2020.  tavaszán amerikai városok önkormányzatai találtak egy  innovativ  utat arra, hogy a  virus  tetőzése 
utáni feloldó intézkedésekkel a városlakók minél biztonságosabb környezetben, távolságot tartva és a 
lehető legkisebb járványügyi kockázatot jelentve tudjanak élni, miközben a helyi kisvállalkozásoknak 
is segítséget nyújtanak. Létrehozták az  Open Streets  programot, amire helyi vendéglátóhelyek tudtak 
jelentkezni, hogy a teraszaik számára rövidebb utcaszakaszokat ideiglenesen lezárjanak, és nagyobb 
helyre tudjanak kitelepülni. Az egyre bővülő számú „nyitott utcák" emellett támogatják a gyalogos  es 
kerékpáros közlekedés térnyerését is, ami szintén csökkenti a járvány terjedését, és segít elérni a 
klímavédelmi célokat. 

A  cél ennek az  innovativ  új konstrukciónak  a  kipróbálása Józsefvárosban, egy olyan helyen, ahol  a 
vendéglátósok már évek óta az Önkormányzathoz fordulnak teraszhelyért, sikertelenül.  A  hosszú távú 
cél, hogy az utcákat ne csak közlekedésre, hanem kikapcsolódásra  is  használja  a  lakosság, és ezt akár 



egyszerű eszközökkel, térkövezés és nagy beruházások nélkül is meg lehet valósítani. Egyben erősíteni 
lehet a kerületiek bevonását a környékükön lévő közterületeket érintő ügyekbe. 

Fentiek érdekében javaslom a Bacsó Béla utca Vásár utca - Bérkocsis utca közötti szakaszának 
ideiglenes, teszt jellegű lezárását a forgalom elől  2021.  június  18  és október  03.  közötti időszakban. 

Az érintett utcaszakaszon három vendéglátóhely is található, ebből kettőnek van kisebb terasznyitási 
lehetősége, és azok sem felelnek meg teljeskörűen a zavartalan gyalogos forgalom fenntartásának. 
Előzetesen mindhárom vendéglátóhely jelezte, hogy a Bacsó  Bela  utca megnyitása esetén szívesen 
kitelepülnének az utcaszakaszra. 

A pilot  program az Önkormányzat kezdeményezésében valósul meg,  2021  június 18-tól október 03-ig 
a gépjármű forgalom elől lezárásra kerül az érintett utcaszakasz, így a vendéglátóhelyek kitelepülhetnek 
és egy új színfoltot képezhetnek a Csarnok negyedben.  Ha  a próba sikerrel jár, később a kerületi játszó 
és nyitott utcákhoz is jó adalékot adhat, így a következő ilyen utcákon a szervezésre már nyílt felhíváson 
jelentkezhetnek a kerületi lakosok és vállalkozások, ahogy ez  New  Yorkban is gyakorlat. 

Az utca nem bonyolít le érdemi forgalmat, a Rákóczi tér felé tartó irányban szinte egyáltalán nem 
használják, míg a Bérkocsis utca felé tartó kisszámú forgalom a Víg utcán könnyen ki tudja kerülni az 
utcaszakaszt. Az utcán öt db parkolóhely található, ami az átalakítással megszűnne. 

A  lezárás ideje alatt lehetőség lesz kis volumenű közösségi programok lebonyolítására, a lakosság aktív 
bevonására is. Folyamatos egyeztetés történik a lakókkal, a  pilot  végén pedig összegezzük a 
tapasztalatokat. Ezek alapján lehet dönteni a program sikerességéről, és arról, hogy milyen módon lehet 
esetleg kiterjeszteni a jövőben más területekre is. 

Az időszakos lezáráshoz szükséges forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kiadását, illetve a lezárás 
közúti táblákkal történő jelzését a  Budapest  Közút munkatársai megvalósítják.  A  lakosság kiértesítését 
és a lezárás ideje alatti kommunikációs feladatokat Rév8 Zrt. fogja össze a közszolgáltatási szerződése 
alapján, a megvalósításban együttműködve a Közösségi Részvételi Irodával, illetve a Közterület-
felügyelettel és a Városüzemeltetési Igazgatósággal. 

H. A  beterjesztés indoka 

A  Bacsó Béla utcaidőszakos forgalom előli elzárásához szükséges tulajdonosi és kezelői hozzájárulások 
kiadásához szükséges a tulajdonos és kezelő, Józsefvárosi Önkormányzat döntése. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a koronavírus okozta válsággal kapcsolatos mitigációs, a klímavédelmi és élhetőséget 

javító törekvések  pilot  jellegű bevezetése. 

A  tervezett beavatkozás pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: 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)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 



Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021.( ) számú határozata 

A  Bacsó Béla utca időszakos lezárásával kapcsolatos döntés 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. pilot  projekt jelleggel,  2021.  június  18.  és  2021.  október  03.  közötti időszakra vonatkozóan 
lezárja a  Bp.  VIII. Bacsó Béla utca Vásár utca és Bérkocsis utca közötti szakaszát a gépjármű 
forgalom elől. 

Felelős: Polgánnester 

Határidő: 2021.  június  14. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a szükséges eljárásokban 
a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adja ki. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2021.  június  18. 

3. a Bacsó Béla utca lezárásával kapcsolatos szervezési és kommunikációs feladatok 
ellátásával megbízza a Rév8 Zrt.-t a közszolgáltatási szerződése alapján. 

Felelős: Rév8 Zrt. vezérigazgatója 

Határidő: 2021.  október  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8  Zn.,  Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest, 2021.  június 

Rádai Dániel sk. 

alpolgármester 
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