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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy egy önkormányzat
képviselőtestülete nem a jogszabályoknak
megfelelően engedélyezi a közterület
használatot.

lezárt

Válaszaikban az eljáró szervek, a Budapest Főváros Kormányhivatala és a
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala az alábbiak szerint tájékoztattak.
A Budapest Főváros Kormányhivatala - a Budapest Főváros VI. és VII.
kerületében a közterületi gépjármű-parkolóhely elhelyezési gyakorlattal, valamint a
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közterület-használati engedélyezési
eljárására kapcsolódó bejelentésre adott - tájékoztatása szerint a VII. kerület
esetében a képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) rendelkezik hatáskörrel a közterület-használati kérelmek elbírálására. A
bizottsági határozatok áttekintése során megállapította, hogy a magasabb rendű
jogszabályok
által
támasztott
követelmények
a
közterület-használat
engedélyezésének feltételeként mind az engedélyező, mind az elutasítást tartalmazó
döntésekben megjelennek, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132-133. §-aiban megfogalmazott
törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazására nem került sor.
A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottsága az elmúlt fél évben közterület-használatra vonatkozó
döntést nem hozott. Budapest Főváros Kormányhivatala a bejelentő által feltárt
problémára tekintettel írásbeli megkeresésben felhívta Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata jegyzőjének figyelmét, hogy a közterülethasználati kérelmek elbírálása során kiemelt szempontként mérlegeljék a lakosság
észrevételeit.
Az útkezelői feladatellátás végrehajtására, illetve az ennek során bekövetkező
esetleges mulasztás pótlására való kötelezésre a jogszabályok nem adnak
lehetőséget a Kormányhivatal számára, ezért felhívta Budapest Főváros
Önkormányzata főjegyzőjét az érintett területeken kialakított forgalmi rend
felülvizsgálatára.
A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának tájékoztatása szerint a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, a Budapesten található
forgalomtechnikai létesítmények, valamint a vonatkozó kormányrendeletben
nevesített nem fővárosi tulajdonú utak üzemeltetési és fenntartási feladatait a
Budapest Közút Zrt. látja el. Mivel a forgalmi rend kialakítása is az említett
kategóriákba tartozik, ezért az egyes utcaszakaszokon kialakított, a gyalogos járda
részleges igénybe vételével járó parkolási rend felülvizsgálatára a közútkezelő
Budapest Közút Zrt.-t kérte fel. A Budapest Közút Zrt. tájékoztatása szerint a
járdán való várakozási lehetőségek kijelölésének szabályait az utak
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.

(XII.21.) KM. sz. rendelet mellékletét képező műszaki szabályzat 35.4. pontja a
következő módon szabályozza: „Járművek részben vagy teljes terjedelemben járdán
történő várakozás szabályozásánál a gyalogos forgalom számára a járda
szélességének legalább a felét, de legkevesebb 1,5 méter széles járdafelületet kell
biztosítani. Nem engedélyezhető a járművek részben vagy teljes terjedelemben
járdán történő várakozása olyan helyeken. ahol a járda teherbírása nem megfelelő,
vagy a járdára a járművek rongálódás veszélye nélkül nem tudnának felhajtani. A
járművek részben járdán történő várakozását nem lehet ott engedélyezni, ahol az
úttesten a várakozás tilos. Történelmi vagy topográfiai okok miatt kialakult,
korlátozott sebességű szűk utcákban az egyik oldali járdán a várakozás 0,75-1,5
méter széles járdafelület biztosításával is kijelölhető, amennyiben a másik oldali
járda teljes szélessége, vagy a járdán a 1,5 méteres járdafelület rendelkezésre áll és
az ingatlanok megközelítését a járdán várakozójárművek nem akadályozzák."
A Budapest Közút Zrt. álláspontja szerint a jelzett helyszínekre az idézett
szabályozás utolsó mondata is figyelembe vehető. A VI. kerületben a felvetett
útszakaszokon (Németh László utca. Rózsa utca) valóban keskenyek a járdák,
ugyanakkor lakossági igények alapján a fennálló parkolási feszültség csökkentése
érdekében az utak minél nagyobb részén kellett engedélyezni várakozóhelyek
kijelölését is. A probléma orvoslása végett a VI. kerületi Önkormányzat
bevonásával megvizsgálja a jelenleg kialakított parkolási rendet.
A VII. kerületben a bejelentő által említett utcákban (Dob utca, Akácfa utca) az
útpálya egyik oldalán futó járdán rendelkezésre áll a gyalogosok számára a
kötelezően előírt 1,5 méteres szélesség, csak a másik oldalon adódik ennél
keskenyebb járdafelület, azonban ez is megfelel a hivatkozott rendelet előírásának.
Ezen a forgalmi renden csak a parkolóhelyek számának drasztikus csökkentése
árán tudna változtatni, mely intézkedés bevezetését a VII. kerületi Önkormányzat a
lakossági igények figyelembe vételével nem támogatna, így ezen utcák forgalmi
rendjének módosítását nem tervezi.

