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Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság!

L Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIII' kerület Mikszáth Kálmán téne gépjáľmĺivel történő behajtás tiltása régóta prob|émát
okoz az ott lakóknak. Az egyik Mikszáth Kálmán téľi lakos beadványában (melléklet) kérte, hogy
rakodás, költözés, valamint az épületükön belül lévő gépjárművek beállására is alkalmas udvaruk
megközelítése érdekében az onkormźnyzatbiaosítson lehetőséget a behajtĺáshoz.

Tekintettel ana,hogy forgalomtechnikai szempontból a Mikszáth Kálmán tér nagyobb ľésze gyalogút-
nak minősül, jelenleg szabályséltés megvalósítása nélkül egyźůta|án nem lehet gépjáľművel behajtani.
A Polgármesteri Hivata| Gazdźikodási Ügyosztá|ya megkereste a Budapesti Közlekedési Központ
Zrt.-t (a továbbiakban BKK) szakmai álláspontjukat kikéľve, azza| kapcsolatban, hogy milyen forga-
lomtechnikai módosítások szükségesek annak érđekében, hogy a tér Reviczky utca felöli részén a gép-
jármiĺvekkel toľténő szabźůyozott célforgalom biztosított legyen.
A BKK megoldásként a következő módosításokat javasolja:
o A Mikszáth Kálmán térre vonatkoző gya|ogtt je|zést gyalogos ovezet jelzésre kell cseľélni a Re-

viczky utca felől időkorláttal. A KRESZ 13. $ (1) bekezdés ýI. pontja szeľint ,,Gyalogos övezet (zó-
na) jelzőtábla olyan teľület kezdetét je|zi, ame|ynek útjai a gyalogosok közlekedéséľe szolgálnak;
jáľmű közlekedése a gyalogos <ivezetben tilos. Ha atáb|aa|attidószakot megjelöIő kiegészitótáb|a
van - a je|zett időszakon kívül - az oÍt |akókjĺárművei, illetőleg az tlt keze|óje á|ta| kiadott engedély-
lyel rendelkezők járművei, valamint a kerékpárosok - a gyalogosok veszé|yeztetése nélkül - Iegfel-
jebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táhl'án je|zett időszakban az övezetben a
vźrakozts tilos. A mozgáskorlźltozott személý száůl'ltő jármťi - amennyiben ennek feltételei adottak -
az iivezetben közlekedhet és várakozhat.,,

o A BKK szakmai javaslata a|apján a behajtási időszak de' 6-9 óra és du. 16-77 óra, míg a lakók által
kért időszak de. 6-9 óľa és du. I7-2I őra.

o Cserélni kell továbbá a je|zéshatáiyttnakvégét je|ző táblákat is.
o A térre töľténő behajĹás súlykorlátozása 3,5 tonna.

Problémát jelent az is, hog7ĺ a tér szabá|yozott gépjĺármiĺbehajtás céljából megnyitásra kerülő szaka-
szán jelenleg BUBI állomás van telepítve' A Gazdá|kodási Ügyosztály felvette a kapcsolatot a BUBI
állomás üzemeltetőjével, akik a helyszíni szemlét kĺivetően felajánlottĺák, hogy a jelenlegi merőleges
kerékpár elhelyezést módosítják halszálkás elhelyezésľe. Igy ezt követően 3,6 méter széles szabađ
útfelület keletkezik, mely elegendő a korlátozott jźtrmíiforgalom szźtmtra.

tr. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstźtgyában a döntés meghozatalaaTiszte|t Bizottság hatásköre.

uI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A BKK tájékoztatása a|apján a forgalomtechnikai terv elkészítésének nincs költségvonzata, azonban a
kivitelezés, atź.ŕ|źk kihelyezésének költségeit az onkormányzatnak kell vállalnia. Ennek összege a
forgalomtechnikai terv elkészítését követőe n hatźtrozható meg.



tv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Bizottság d<jntése a Budapest Józsefuárosi Önkormányzatvagyonáról és a vagJon feletti fulajdonosi
jogok gyakoľlásáról szóló 66120|2. (x[.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Fővráros VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselőtestület és Szervei
Szeľvezeti és Működési Szabá|yzatárő| szó|ő 36ĺf0I4. (xI.06.) önkoľmányzati rendelet 7.
męllékletén ek |.f .|2' pontján alapul.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy đöntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Mikszáth Kálmán téľ (hľsz.: 3673f) közlekedésének forgalomtechnikai szabá|yozására kérelmet
nyujt be a Budapesti Kĺjzlekedési Központ Zrt. ńszére az a|źbbi tartalommal:
- Mikszáth Kálmán téľnek (hrsz.: 36732) a Reviczky utca felöli szakasza gyalogos övezetként

kerüljön kialakítasľa, ahol a gépjárművel történő behajtás délelőtt 6-9 őra és délrután I7.f|
őr a kozott le gyen biĺosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. októbeľ l9.

2' felkéri a polgármestert a hatĺáľozat 7, pontjtlban meghatározottak szerinti kérelem benyújtására a
Budapest Közlekedési Központ Zrt' részére.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. oktőber 22.

3. felkéri a polgármesteľt' hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt' źL|tr| elkészített forgalom-
technikai tervet terjessze a Bizottság elé.

Felęlős: polgármesteľ
Határidő: foľgalomtechnikai terv megérkezését követő VPB ülés

A döntés végĺehajtását végzo szervezetĺ egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavas|ata akőzzététel módjára
indokolt

Budapest, 20l5. október 07.

hirdetőtáblán honlapon 
t

// /d^L' dr. Hencz Adrienn
ügyosztályvezető
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melléklet
Tárgy: Behajtási lehetőség gyalogos öVezetbe

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Mikszáth Kálmán téł 4.sz. házban |akom immár 21 éve.
Végig é|tÜk, asszisztá|tuk a tér fe|Újítását az1997-1998 években. A tér fe|Újítása e|őtt az ťft e|ha|adt a
házunk e|őtt, minden gond né|kÜ| megkoze|íthettÜk gépkocsiva| és parko|hattunk is e|őtte.
A tér felÚjítását kovetően az egész teret sétáló övezetté minősítették.
Azért, hogy a mi házunk ne maradjon csúnya fo|tja a térnek,
mi, a ház |akói, tu|ajdonosai, kö|csonok fe|véte|ével újítottuk fe| épü|etünket - így ta|án a tér gyöngy-
szeme |ett. Aház e|őtti kis udvarunk egy kis és egy nagy - autóforga|omra is a|ka|mas - kapuva|
csatlakozik a térhez.
Szeretünk itt élni és szeretnénk, ha élhető is maradna ez a hely.

Jó |átni' hogy a kerü|etben egyre tobb he|yen a|akítanak ki sétá|ó övezeteket'
Önk. Képvisető-testütetének, tobbszor mldosĺtott, 26/201o sz. rendelete tehetiséget ad a sétátl ut-
cák, gyalogos ovezetek lakói számára, hogy bizonyos feltételekkel behajthassanak gépkocsival ingat-
lanjaikhoz.

Mi a Mikszáth téren élók is szeretnénk, ha rakodás, pakolás, ki5lti5zki5dés eseŕén gépkocsival
legál isan behajth atnán k i ngatlan u n k elé.
A házban tobb idós, kerekes székes, valamint mozgásában kor|átozott szemé|y é|. Jómagam is közé-
jük tartozom. Nagy segítség |enne, ha kapnánk jogot a ház e|é ál|ni gk-va| a rendelet 3.$
(3) pontjában meghatározott módon.

Aztaz információt kaptam a kozos képvise|eten, hogy mĺve| itt é|ünk, behajtási |ehetőségünk van.
Kérem, ha ez valós információ, írásban erősítsék meg.
Ha behajtok, akkor á||jak be a nagykapun be|Ü|re az udvarba a rakodás idejére, Vagy a ház e|őtt ĺs
megá||hatok?

A Közterület-fe|Ügye|et szerint N EM.
A behajtási információra alapozva 07.í0.én aháze|é ál|tam, hogy rakodjak. Mire a csomagjaimma|
visszaértem az auÍôhoz, már a szé|védőn vo|t a 30000Ft-os bÜntetés, mely a KRESZ 13.S (1.)g/1
pontjára hivatkozik.
Természetesen azonna| fe|kerestem a kozterü|et fe|ügye|etet, hogy igazo|jam, va|iban ott |akom. Az
Ügyintéző a 2612010 sz. rendeiete hivatkozva az onkormányzathoz irányított. A 2. emeleti pénztárban
azt mondták, hogy a Mikszáth térre nincs módjuk behajtási engedé|yt adni.

Mint késobb kiderült, a büntetésben hivatkozott KRESZ táb|a mĺatt senki, semmĺlyen módon nem hajt-
hat be (csak megkü|onboztető je|zésse|). Az nem indok, hogy ott él. Az sem, hogy a házhoz tartozik
egy udvar, ami csak a tér felő| megközelíthetó'

Ez a szituáció nem életszerú.

Ha a bÜntetésben hivatkozott KRESZ tábla a|á kerÜ|ne időszakot megje|ö|ó kiegészítő táb|a, már
segítene rajtunk és mi ott é|ők a jelzett idószakon kívÜ| behajthatnánk (így az udvarba is beá||hat-
nánk).

KRESZ 13.S (1.)g/1 pontja:

gll't ,,Gya|ogos övezet (zóna),, (26lh, ábra); a jelzőtábla olyan teľület kezdetét je|zi, amel1mek útjai a gya-
logosok közlekedéséľe szolgálnak; jármű közlekedése a gyalogos övezetben tilos. Ha a tábla alatt időszakot
meeje|ölő kieeészítő tábla van - a ielzętt időszakon kívĺil - az ott |akók jáľművei. illetőlee az út kezelője
által kiadott engedéllyel ľendelkezőkjárművei, valamint a keľékpárosok - a gyalogosok veszéIyeztetése nélkül
- legfeljebb l0 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett íđłĺszakban az övezętbęn a vźĺ-



rakozás tilos. A mozgáskorlátozoĺĺ szemé|ý szá||itőjármĺĺ - amennyiben ennek feltételei adottak . az övezęt-
ben közlekedhet és varakozhat.

zoľłł
26/h. ábra

Természetesen bármely más mego|dást ĺs szívesen veszünk, ami segít prob|émánk mego|dásában.

Várom mie|őbbi vá|aszát:

Tisztelettel, Matáncsi Nonna
(1088 Bp.Mikszáth K. tér 4. 3e/,ĺ0A)


