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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő egy Bács-Kiskun megyében lévő
település főútvonala mellett, közterületen
elhelyezett tárgyak balesetveszélyességére hívta
fel a figyelmet. Kéri, az út szélét eltorlaszoló
tárgyak elszállítását!

lezárt

A Bátyai Polgármesteri Hivatal az alábbiakról tájékoztatta a közérdekű
bejelentőt. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 2/A. § (1) bekezdése értelmében: „Azt,
aki a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát a) a közút, annak műtárgya,
tartozéka beszennyezésével, b) közúti jelzés vagy egyéb tárgy - a közút
kezelőjének hozzájárulása nélküli vagy attól eltérő - elhelyezésével,
eltávolításával, megváltoztatásával vagy más hasonló módon sérti, vagy
veszélyezteti, a közút kezelője az eredeti állapot helyreállítására a veszély
megszüntetésére, az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra felszólítja; a
közlekedési hatóság a felszólítás eredménytelensége esetében – a közút
kezelőjének kérelmére - kötelezi. Ez az intézkedés nem mentesíti a közút
kezelőjét a Tv. 34. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alól.”
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi. törvény 12. § (3) bekezdése értelmében
a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a felett és mellett - a
közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének
követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott területen belül nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti jelzésekkel
- azok alakjával, színével - összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza,
alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés
biztonságát egyéb módon veszélyezteti.
A közérdekű bejelentésben említett tárgyak (gumiabroncs, kövek) az 51. számú
másodrendű főút mellett a közút szélétől számított közel2 méteren belül
találhatóak, a közúthoz tartozó területen. Az 51. számú (útkategória:
másodrendű főút) közút kezelője a Magyar Közút Nonprofít Zrt. Bács-Kiskun
Megyei Igazgatóság Kiskőrösi Üzemmérnöksége (a továbbiakban:
Üzemmérnökség). Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a közút kezelőjével.
Az Üzemmérnökségnek tudomása volt arról, hogy az említett területen a lakók
szabálytalanul gumikat, betondarabokat helyeztek el. Az Üzemmérnökség
2019. szeptember 6. napján keltezett levelében határidő tűzése mellett
felszólította az ingatlan tulajdonosát, hogy az engedély nélkül elhelyezett
gumikat, betondarabokat távolítsa el. Amennyiben azok eltávolításáról az
ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik, úgy azok bevonását az Üzemmérnökség
az ingatlan tulajdonosának költségére elvégzi. Az Üzemmérnökség a felszólító
levelet tájékoztatásul a hatóság részére is megküldte.

