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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata valamint a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. október 16. napján a 

1037/329-1/2013/1037. számon menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására 

vonatkozó szerződést kötött. Ugyanebben az évben, 2013. december 30. napján külön 

Megállapodásában rögzítették a fenti szerződő felek, hogy a szerződés 2014. január 01. napján 

lép hatályba és határozatlan időre jött létre. 

 

2017 áprilisában a Képviselő-testület elfogadta a finanszírozási megállapodás 1. sz. szerződés 

módosítását, mely szerint az útvonal meghosszabbításra került az újonnan megnyílt IKEA 

áruházáig, mely meghosszabbított útvonalon 2017. június 14. napjától üzemel a 135-ös 

autóbusz járat. 

 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az IKEA áruház vezetése az Auchan áruház vezetésével 

együtt felvette a kapcsolatot a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal annak érdekében, hogy a menetrend módosítása, „kiterjesztése” 

megtörténjen. 

 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. 

augusztus 2. napján elektronikus levél útján a menetrend szerinti járat díjmentességének 

finanszírozására vonatkozó szerződés módosítására vonatkozó kérelemmel kereste meg 

Önkormányzatunkat, mely szerint:  

 

„A XXIII. kerület Önkormányzat és a BKK Zrt. között 2014. óta fennálló Menetrend szerinti 

járat díjmentességének finanszírozása tárgyú szerződés értelmében az Utasok díjmentesen 

vehetik igénybe a 135-ös autóbuszt, mely járat közvetlen eljutást biztosít a kerület két 

településrésze, Soroksár Millenniumtelep és Soroksár Újtelep között, valamint érinti a 

soroksári áruházak területrészt is. 

 

A soroksári áruházak területrész kiszolgálásával kapcsolatban az alábbi kérdéssel fordulok... 

 

Az IKEA nyitvatartása jelentősen szűkül 2022. augusztus 1. napjától. A bútoráruház hétfőtől 

szombatig 10:00 és 20:00 óra között, vasárnap 10:00-19:00 óra között lesz nyitva. 

 

Tekintettel a nyitvatartás módosítására, az áruházi dolgozók munkába járására is figyelemmel, 

javaslatunk az, hogy a 135-ös autóbusz kora reggeli 7 óra előtti (5:03 és 6:04) és 20:19 utáni 

(21:22 és 22:40) indulásainál a buszok nem közlekednének az IKEA áruházhoz, csak az 

Auchant érintenék.  

  

A változást, megbeszélésünkre hivatkozva, figyelembe véve a szeptember 1-i testületi üléseteket, 

októbertől tervezzük életbe léptetni.” 

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntésének meghozatalára. 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

..…/2022. (IX. 01.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött 

menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó Szerződés 3. 

számú Módosítására vonatkozó döntéséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 135-ös jelzésű 

menetrendszerinti autóbuszjárat közlekedési viszonylatának az IKEA áruház nyitva 

tartására (hétfőtől szombatig 10:00 és 20:00 óra között, vasárnap 10:00-19:00 óra 

között), valamint az áruházi dolgozók munkába járására is figyelemmel történő azon 

módosítását, mely szerint a 135-ös autóbusz kora reggel 7:00 óra előtti (5:03 és 6:04) 

és 20:19 utáni (21:22 és 22:40) indulásainál a buszok nem közlekednek az IKEA 

áruházhoz, csak az Auchan áruházat érintenék, 2022 október 1. napjával történő 

hatályba lépéssel elfogadja, és ennek megfelelően módosítja a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt-vel kötött, menetrend szerinti járat díjmentességének 

finanszírozására vonatkozó Szerződést (3. számú Módosítás). 

 

II. felkéri a Polgármestert az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

elkészített 3. számú Módosítás aláírására. 

 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját értesítse a 

Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: 2022. október 01. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2022. augusztus 22 

 

 

 

 

     Kisné Stark Viola       Bese Ferenc 

         osztályvezető        polgármester 

az előterjesztés készítője    előterjesztő 

 

 


