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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő felhívta a figyelmet arra, hogy Budapesten a Bazilika
előtti Szt. István teret a „gyalogos övezet”-et kijelölő közlekedési
táblák ellenére elfoglalják a segway és scooter járműveket kínáló
szolgáltatók. A gyalogosok és turisták sokszor rémülten ugranak
félre a nagy sebességgel száguldó járművek elől. Bejelentő
álláspontja szerint, a díszburkolatban is jelentős károkat okoznak
ezek a közlekedési eszközök.

lezárt

Az ügyben eljárásra jogosult Belváros-Lipótváros Budapest
Főváros V. kerület Önkormányzata a közérdekű bejelentésben
foglaltakat megvizsgálta. Megírták, hogy a bejelentésben
felvetett probléma ismert volt az önkormányzat előtt, és
sürgető beavatkozást tartottak szükségesnek, ezért a
polgármester előterjesztése alapján, a képviselő testület a 2018.
május 24-i ülésén, a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 57/2012.
(XII. 21.) önkormányzati rendeletet módosította. A 2018.
június 15-én hatályba lépő szabályozás szerint, az V. kerületi
Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken – így többek
között a Bazilika előtti Szt. István téren - lévő gyalogutakon és
gyalogos övezetekben elektromos vagy más gépi meghajtású
közlekedési-, sport-, szabadidős vagy turisztikai eszközzel,
illetve annak meghajtásától függetlenül három- vagy több
kerekű járművel tilos lesz közlekedni, azokról leszállva
gyalogosan kell haladni. Az önkormányzati rendelet kötelezte a
fenti járműveket bérbe adó szolgáltatókat, hogy a tilalomra jól
látható módon figyelmeztessék a szolgáltatást igénybe vevőket.
A szabályszegés 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható, illetve a közterület-felügyelő ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki a közterület nem megfelelő
használata esetén.
Az ügyben szintén megkeresett BRFK Rendészeti Szervek
Közlekedésrendészeti Főosztálya valamint a BRFK V. kerületi
Rendőrkapitánysága a közérdekű bejelentésben foglaltakat
megvizsgálta. Megírták, hogy a rendőrség és az illetékes
hatóságok együttműködésének eredményeként 2018. június 15én hatályba lépett Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.
kerületi Önkormányzat Képviselő testületének előbbiekben
említett rendelete. A rendelet szélesebb körű megismerésére a
Közterület felügyelet két hét türelmi időt szabott meg, melynek
során az önkormányzat szórólapokon, az elektronikus és
nyomtatott médiában is felhívja a figyelmet az új szabályozásra.
A fenti eszközöket bérbe adó társaságok figyelmét is felhívták
arra is, hogy a jövőben a bérleti szerződésben kötelesek

feltüntetni az eszközök használatára vonatkozó rendeleti
korlátozásokat, valamint arra, hogy az erről szóló tájékoztatást
a közterület felügyelők a jövőben ellenőrizni fogják.
Tájékoztatást adott a BRFK arról is, hogy a hatályos
szabályozás alapján, az ellenőrzési és szankcionálási hatáskör a
közterület felügyeletet illeti meg, a rendőrség figyelem
felhívással élhet, de szankcionálási hatáskörrel nem
rendelkezik.

