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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy hónapok óta napi
szinten problémát okoz a főváros
közigazgatási területén található Budapest
XIII. kerületének egyik mélygarázsába
történő be-, illetve kihajtás, a felfestett
parkoló területen kívül várakozó gépkocsik
miatt. A közlekedési helyzeten az sem
javított, hogy időközben az utca forgalma
kétirányúvá vált, a ház melletti oldalon
megszűnt a parkolási lehetőség, az utcablokk
elejére kikerült egy megállni tilos tábla. Az
említett táblát valaki eltávolította, és az autók
továbbra is az utca mindkét oldalán
parkolnak. Kéri a hatóságok intézkedését.

lezárt

Budapest Főváros XIII. kerületi Közterület-felügyelet vezetője a Budapest, XIII.
kerület, Tüzér utcai mélygarázsba történő be-, és onnan kihajtással összefüggésben
megfogalmazott bejelentésre adott válaszában megírta, hogy az érintett időszakban a
szolgálati napló tanúsága szerint összesen két ízben jelezték a problémát. Az első
bejelentés kapcsán a helyszínre érkező közterület-felügyelő azt tapasztalta, hogy a
garázs bejáratát el nem állva, de a felfestett várakozási rendtől eltérően várakozott
egy gépjármű, ezért helyszíni bírságot szabott ki. A második bejelentés kapcsán
pedig azt tapasztalták, hogy a bejelentésben megjelölt gépjármű szabályosan, a
várakozásra kijelölt területen beül várakozott. Valóban megnehezíthette ezáltal a
mélygarázs megközelítését, vagy annak elhagyását, azonban intézkedést az ügyben
nem tett lehetővé.
A bejelentés kitér a Tüzér utcában megváltozott forgalmi rendre, a „Megállni tilos"
jelzőtábla kihelyezésére és eltávolítására, valamint arra, hogy a forgalmi rend
változása a várakozással összefüggő problémákat tovább növelte azzal, hogy a szűk
utcán mindkét oldalon várakozó gépjárművek között a közlekedő járművek alig
férnek el. A forgalom szabályozása, a forgalomtechnika kialakítása, így a jelzőtáblák
és útburkolati jelek elhelyezése a közút kezelőjének feladata. A „Megállni tilos"
jelzőtábla ismételt kihelyezésére irányuló kérelem tekintetében is a Budapest Közút
Zrt. hivatott döntést hozni, mint ahogy a közút kezelője tud segítséget nyújtani
abban is, hogy a mélygarázs kijáratához képest távolabb, a kanyarodáshoz több
helyet biztosítva jelöljék ki a várakozásra igénybe vehető terület végét. A várakozásra
vonatkozó szabályok megtartását a közterület-felügyelet az érintett helyszínen
visszatérően ellenőrzi. Budapest Főváros főjegyzője arról tájékoztatta a bejelentőt,
hogy a Tüzér utca kétirányúsítása a XIII. kerületi Önkormányzat beruházásában
készült. A beruházás műszaki átadás-átvétele még nem zajlott le, de az eljárás
keretében a jelzett kapubehajtó forgalmi viszonyainak vizsgálatát is fokozott
figyelemmel fogják kezelni. A Budapest Közút Zrt. szakmai álláspontja szerint a
kapubehajtóhoz forgalomtechnikai tükör kihelyezésére is lehetőség van. A
kihelyezés, valamint az üzemeltetés esetleges költségeit azonban a társasháznak kell
viselnie, mivel az nem közcélt szolgál. Amennyiben a társasház az eszközre igényt
tart, javasolt a cég közvetlen megkeresése a budapestkozut@budapestkozut.hu email címen.

