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Előzmények

Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: BKK) 2013. november 11-én megkeľeste a
Polgármesteri Hivatalt és tájékoztatta, hogy a Lidl Magyaroľszág Bt' (továbbiakban: Kérelmező)
kérelmet nyujtott behozzá, melýen a Budapest VIII. Leonaľdo da Vinci u. f3. szám alatt megnyíló új
ttruhźnlk gazdasági bejárőja előtt 15 méteres koncentrált rakodó kijelölését kérte. Tekintettel arľa,
hogy az első kérelmtikben olyan időintervallumokat jelöltek meg, mely a BKK á|ta| szakmailag nem
volt támogathatő, ezért helyszíni egyeztetésre keľült sor, melyen a Hivata| Yagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Ügyosztály LétesítményüzemeltetésiIľodájának munkatársa is részt vett.

II. A beteľjesztés indoka
A BKK az źita|a szakmailag mega|apozott,támogathatő javas|atźú 2013. november 19-én kü|dte meg a
Hivatal részére.A javaslat a|apján a 15 méteręs koncentľált rakodó hétköznap 6-|8 őrźig, szombaton
6-|

4 őráig vehető igénybe.

III. Tényállási adatok
egy olyan ktjzteľĹilet, amelyet kizárő|ag ľakodás cé|jára, annak idotartamáig
ingyenesen lehet báľkinek használni. A legtöbb esetben ilyen ľakodóhelyek kijelölése koľábban
köztertileti paľkolóként műktjdő tertileten lehetséges. A kijel<ilést egy várakozni tilos tźtb|a je|zi
kiegészítve egy ,,kivéve ľakodás'' feliľatu valamint egy távolsági korlátozást jelzo tźlb|źxa|.Bizonyos
esetekben időkorlátot je|zo táb|a is kiegészíti.Ekkor a kizárő|agos ľakodási tevékenységcsupán a
je|zett időintervallumon belül érvényes, az azon kívül eső időszakban parkolni is lehet. A koncentrált
rakodóhely kij elölésének költségét a kére|mezőnek kell áI |nia.
A koncentrált rakodóhelyek kijelölésének joga a Budapesti Közlekedési Központ hatáskörében van'

A koncentrált rakodóhely

igy az egyedi ügyek szakmai egyeztetését a Józsefuárosi onkoľmányzatnakvelük kell lefolyatnia. Az
ügymenet sajátossága, hogy ezekbefl az Ĺigýípusokban az esetek többségében a Józsefuárosi
onkormányzat és a BKK között hivatalos kapcso|at nem jön létľe,csupán egy informális egyeztetés
zajlik minden egyes esetben. Amennyiben a kérelmező az onkormányzathoz foľdul a kijelölés
tekintetében, ahivata| helyszíni szemlét kezdeményez azllgyfé| és a BKK bevonásával. Kozös szóbeli
megállapodás a|apján a szakmai szempontokat mérlegelve, a hivatal előterjesĺést készíta VPB
részére,melynek elfogadása esetén a határozat egy javaslattételt taľtalmaz az adott koncentrált
rakodóhely kijelöléséľe vonatkozóan, Ahatározatot azugyfé|nek küldi meg a hivatal, és ezt csatolva
neki kell közvetlenül kérelmeznie a BKK-tól a kijelölést. A BKK, amennyiben nem ért egyet az
onkormányzat döntésév e|, att módosíthatj a, vagy figyelmen kívül hagyhada.

rV. A dtintés tarta|mának ľészletesismeľtetése
A Tisĺelt Bizottságdöntésével biztosítja a kereskedelmi egység zavarta|an miĺködését.

A

v.

A dtintés célja' pénziigyi hatása

d<jntésnek pénzugyihaÍása a döntés meghozata|akoľ nincs, azonbanvttrhatő,hogy
ov ezet bevezetésérekerül sor ezen a területen.

dijfizető paľkoló

Ezt figye|embe véve, ha prognosztiztijuk a jövőben kieső parkolási díjat (f65,. Ftlőra*l0

óľax3

db*0,3 (kihasználtsági mutató)* 247 nap (2013. évi üzemi napok száma)) évente összesen 589.095'-Ft
kiesés jelentkezik a koncentrált ľakodó kijelölésével, biztosításával.

VI. Jogszabályi köľnyezet

A

Bizottság döntése a Képviselő-testi'ilet és Szervei Szewezętí és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő
25lf0I3. (v .27 .) önkormányzati rendelete 4. melléklet I.f .3. pontján alapul

A

Bizottság vé|eményezi a műszaki, kommunális és tömegközlekedés

fejlesztésével<isszefiiggő

elképzeléseket.
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Határozatijavaslat
A Városgazdálkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

javasolja a Budapest VIII. keľ. Leonardo da Vinci u. f3. számű épület gazdastęibejźtrata
előtt koncentrált ľakodás cé|jźraszo|gźilő terĺ'ilet kijelöIését az előterjesztés f. szźtmil
mellékleténekmesfelelően. :

.
.
.

Felelős:
Határidő:
2.

15 méteres területi korláttal,

hétfőtől péntekig 6:00-tól l8:00 óráig,
szombaton 6.00-tól 14.00 őráigterjedő időszakra

polgáľmester
2013. november2f.

a koncentrált ľakodóhelyek kialakitásáva| és az ahhoz kapcsolódó forgalmi

rend

móđosításával ĺisszefüggő cisszes költség a kérelmet benyujtó Lidl MagyarországBt-t terheli'

Felelős:
Határidő:

polgármester

20l3. november22.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási

és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt
hirdetótáblán
honlapon

Budapest, 2013. novembeľ 19.
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Tájékoztatás a Leonaľdo da Vinci
utca 23. alá teruezett koncentrá|t
rakodási teľÍjlet kiaIa kĺtásáról

Íigyíntéző:

Szikszai József Edmond

Budapest

telefon:

+36 30 774 1119

Baross utca 63-67.

e.mail;

jozsefed mond.szi kszai@bkk.
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J.ózsefváros Y3gyongazoáI kodási és

Uzemeltetési Ugyosztá|y
Létesítményüzeme|tetésiiroda

H-1082

Tisztelt Szabó Endľe úr!

A Lidl Magyarország Bt' megkereste a BKK FTPT Divízió, Parkolás.gazdá|kodás és TeherÍorgalom
Szakterületet a V|l|' kerÍjlet Leonardo da Vinci utca 23. szám aĺá tervezett rakodási terĺjlet
kia|akításávaI kapcsolatban.

A SzaktertiletÜnk

á|ta| már korábban vizsgá|t és vé|eményezett rakodási terü|etet a javaslatunk
jóváhagyta, de a kivite|ezési javas|aton feltrintetett ĺdőinterva|lum paraméterei
alapján a kére|mező i||etékeseĺ isméte|t egyeztetési |ehetőséget kértek'

alapján

a KKD

A módosítási igény megvitatása érdekébenSzakterü|etünk egyeztetést hívott össze 2013.11.13.ra,
me|yen a kérelmezőn kívü| a Vl||. kerÜ|et részérő|Gaá| Krisztián (Budapest Józsefváros

Vagyongazdálkodásĺ és Üzeme|tetési Ügyosztály Létesítményüzeme|tetési iroda irodairodavezetőhe|yettes), a Közúti Köz|ekedési Divízió képvise|etében pedig Miháĺyka Péter (Forga|omtechnikai
munkatárs) vo|t je|en. A L|DL Magyarország Bt. képviseletében je|en|évő Keszei Gábor, i||etve
Pordán János részérő| e|hangzott indokok (a nyitás előtti napi friss áru korai érkeztetése, a
logisztĺkai Ütemezés) e|fogadásra kerÜ|tek.

Figyelembe VéVe a 2013. decemberi üz|etnyitás szándékát

a|ábbĺ közos döntés született:

az egyeáetés eredményeként az

A KKD

á|ta| 1047ĺ3807-7ĺ2013/í051Íktatószámon jóváhagyott rakodási terĹi|et kia|akításához
készü|t forgalomtechnikai keze|ői hozzájárultlsban szereplő koncentrált rakodási terÜlet kĺegészítő
je|zötáb|alán a H-P 7.18h és Szo 7-14n ĺdőbeli hatá|y a fenti indokokra hivatkozva H.P 6.í8h és
Szo 6.í4h.ra javaso|t módosítani azÚT 2-1,114, H-0í4 útügyi mÜszaki előírás alapján.

A

kialaku]andó áruszá||ítási rend, a rakodási terü|et időbe|ĺ hatáÍya, valamint a jövőben tervezett
fizető várakozási ovezet kedvezőbb összehangolása érdekébena jelen|évők megá||apodtak, hogy
6 hónap probaidŐszakot követően QaM. májusában) az Ügyĺélkérésérea SzakterÜlet újabb
vizsgá|atot Ío|ytat le és amennyiben indoko|t, az addigi tapaszta|atok Íigyelembevéte|éve| a
forga|omtechnikai terv aktualízá|ásra kerü|het.
Kozpont
záŕi(qrűen Műkpdó Réęzvénylársaság
ŕJľ{!{i3udtlpÉ6ť RÖEle|(edé5ĺ

Kérjtik tájékoztatásunk szíves e|fogadását!

|075 Bp', Ruŕnbań seleslyÉn u.

Budapest, 2013. november 15.
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Üdvöz|ettet:

Stľang Tamás
szakterületi vezető
Me||ékIetek:

t

Bp'VllÍ. Leonardo utcai koncentrá|t rakodóhely kije|ölésének terve, forgaĺomtechnikai he|yszĺnraJz

BKK Budapesti Kfizlekedési Kfĺzpont
ZártkörÍien MiÍ kt'đőRészvénytársasá g

cégjegyzékszám: 01.10.046840

cím:

{^75 Budapest, Rumbach Sebestyén
uiääĺs-zĺ.

telefonszáml

fax:
web:
e.mall:

+36 30 774 1000
+36 30 774 1001
wtltlvrĺ.bkk.hu

teherforgalorn@bkk.hu
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MEGJEGYZÉS:

A koncent,rált ľakod helyet jelz6 tábla ďatt a H-P
07_18b és Szo o?-74b idóbeli bat61yt az ÜT 2.t.114.
E-oL{ űtiigyl mÍrszaki elćĺÍľásszeľint kell feltiíntetni.

,t .E

ę trľom

E
E

terület

Leonardo

Teľvezett JelzÖtábla

Korábban tervezett (engedélyezett) jelzötábla
8
! ! ! Koľábban teľvezett (eugedétyezett) pollersor

[-

.ä

Meglévćt JelzÖtá.bla

%F

Bl'

/Ŕ

".uĺl.Ýv!

ĺla Vinci utca

ct

a

ł2
ě

HffiN.
TER\'

MoBILTERV 2000 MÉRNÜKI szoĹcÁLTÄTo.KFT'
1112 BuđePest,z61yoÜl7

ĺlĺł+/a Íe|./fezz 379-982Ž

ffi Đ*"éx"ĺ*'Ť-"ľ"-'äixtät5ś..'HŤ,"*"j.iT
ffiffiŤaĘ.ffi,trŤ'Ł"ď'".*.
*Ęj-tłpł.ł.ĺĺffi*#*
ďff#*'l$tręľáľiffi"',\' s.

Ĺ7b

luonł'łs

atl iel lf

tggct

"äľäľĺ.ffi,

o
p'

.l.Í- l.Í q

Teľvezett

ur
szegélyré Íestve

o
Ę

đ

śi+

A

C+
I

|N

tárol6k (8

Ę
pr\
I

|ę

Tcr-ezett

FÚ

Brlt

EID.E&.

FoRGÁLoMTECHNIKAI EEtYszINRAJz

