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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő azt kifogásolja, hogy a
főváros
egyik
utcájában
úgy
engedélyezték a gépjárművek járdán
parkolását, hogy a gyalogosok nem
tudnak a parkoló autók mellett
elhaladni. Kérte a jelenlegi forgalmi
rend felülvizsgálatát és a gyalogosok
megfelelő,
akadálymentes
közlekedésének biztosítását a járdán.

lezárt

Az ügyben érintett Budapest Főváros Főjegyzője a közérdekű bejelentésben foglaltakat
megvizsgálta. Megírta, hogy a Budapest, IX. kerület, Imre utca kerületi tulajdonban és
kezelésben álló terület, ahol a Fővárosi önkormányzat kizárólag forgalomtechnikai kezelői
feladatokat lát el - megbízott szakcége - a Budapest Közút Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) útján.
Ennek figyelembe vételével az ügyben a Zrt.-től és a Budapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatalának Közlekedés Felügyeleti Főosztályától kértek tájékoztatást,
tekintettel arra, hogy a kérdéses járdaszakasz mellett lévő, ingatlanon épült szálloda és
mélygarázs építési engedélyezési eljárásában a főváros érintettség hiányában nem vett
részt, így közvetlen ismeretekkel nem rendelkezik. A bekért információk szerint, az
eljáráshoz készült tervek közlekedési munkarészei tartalmazták a szálloda melletti
közterületen a meglévő járdához kapcsolódóan az építtető járdaépítési kötelezettségét, ezért
annak teljesítéséig a jelenlegi állapot álláspontjuk szerint ideiglenesnek tekinthető. A Zrt. a
szálloda üzemeltetőjének figyelmét erre több ízben is felhívta, aki azonban a
kötelezettségének mindeddig nem tett eleget. Az épület végleges használatbavételi
engedélyének kiadásáról a forgalomtechnikai kezelőnek nincs tudomása, arról az építési
hatóság nem értesítette, nyilatkozatukat nem kérte. A Kormányhivatal tájékoztatása szerint,
az előzetes szakhatósági állásfoglalásukban hivatkoztak a Zrt. forgalomtechnikai kezelői
hozzájárulására, melynek maradéktalan betartását előírták, továbbá azt is, hogy az építmény
végleges használatbavételi eljárásában a BFKH III. KH Útügyi Osztályt szakhatóságként
ismételten meg kell keresni, csatolva az építmény használatbavételére vonatkozó közút- és
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásokat. A probléma megoldása érdekében a Zrt.
forgalomtechnikai kezelőként egyeztetést fog kezdeményezni a kerületi önkormányzattal,
mint az Imre utca tulajdonosával, illetve a szálloda üzemeltetőivel a forgalmi rend
végleges, szabályszerű kialakítása érdekében. A kerület bevonása emellett azért is
szükséges, mert a jelenlegi állapotban a gyalogosközlekedés csak a várakozóhelyek
megszüntetésével lenne biztosítható, amihez parkolás üzemeltetőként is elengedhetetlen a
Zrt. egyetértése. Ugyanakkor a Főjegyző jelezte, hogy a belvárosi környezetben a lakossági
parkolási igények kielégítése érdekében (az érintett kerületekkel egyeztetetten) a kis
gyalogosforgalmú, szűk utcákban - ahol a beépítés adottságai miatt egyébként sem
szabványos méretűek a járdák - elfogadott gyakorlat az egyik oldali járdaszakasz gyalogos
forgalmának korlátozása.

