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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság!

L TényáIlás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Mir Catering Kft. (cégjegyzékszźtm: 01 09 988084, székely: 1063 Budapest, Szinyei Meľse
utca 27 . fszt. 7 .) (a továbbiakban: Kérelmező) kéľelmet (1. melléklet) nyújtott be a Budapest
Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzathoz (a továbbiakban: onkormĺĺnyzat),
melyben a Budapest VIII. kerĹilet, Alftildi u' 1. szám alatti vegyeskereskedés előtt koncentrált
rakodó kijelĺilését kéľte hétki'znaponként 7.00-16.00 óľa közĺitt.

A koncentrált ľakodóhely egy olyan közteľĹilet, amelyet kizźrő|ag rakodás cé|jára, annak
időtaľtamáig ingyenesen lehet báľkinek hasznáilru. A rakodóhelyek kijelölése köztertiteti
paľkolóként mfüödő terĹileten lehetséges. A kijeliilést egy várakozni tilos tábla jelzi
kiegészítve egy ,,kivéve ľakodás'' feliratú valamint egy tavolsági kor|źúozźlst jelző táb|źlva|.
Bizonyos esetekben időkoľlátot jelző táb|a is kiegészíti. Ekkor a kizárőlagos rakodási
tevékenység csupán a jelzett időintęrvallumon beltil érvénye\ az azon kívĺil eső időszakban
paľkolni is lehet. A koncentrált ľakodóhely kijelölésének költsége a kérelmezí5tterhe|i.

A koncentrált rakodóhelyek kijelölésének joga a Budapesti Kcjzlekedési Központ Zrt. (a to-
vábbiakban: BKK) hatásköľében van' így az onkoľmĺĺnyzat fe|adata az,hogy az egyedi ügyek
szakmai egyeztetését folytassa le a BKK-va|. Azügymenet sajátossága, hogy ezekben azlJgy-
típusokban az esetek tĺibbségében az onkoľmányzatés a BKK közcitt hivatalos kapcsolat nem
jön létľe' csupán egy informźl|is egyeztetés zajlik minden egyes esetben. Amennyiben a ké-
re|mező az Önkormányzathoz fordul a kijelölés tekintetében, a hivatal helyszíni szem|étkez-
deményezazugyfé| és a BKK bevonásával. A BKK a szakmai szempontokat mérlegelve teszi
meg javaslatát, ane|y aBizottság szźlmáĺa bemutatásra kerĹil. A BKK, amennyiben nem éľt
egyet az onkoľmányzat döntésével, azt módosíthatja,vagy figyelmen kívül hagyhatja.

AGazdáIkodási Ügyosztá|y és a BKK munkatársa aKére|mező képviselőjének jelenlétében a
helyszínen megvizsgálta a kérelemben leíľtak a|apjźn a kijelölendő teľĹiletet. A helyszíni bejá-
rás sorĺán szetzett információka|apján a BKK kialakította szakmai véleményét és megküldte a
forgalmi ľend módosításáról a helyszínĺajzot (2. melléklet), mely szerint szakmailag támogat-
ja egy 10 méteres koncentľált rakodó kijelölését, de annak mfüödését hétkóznap 07.00-14.00
őr áíg taftj a indoko ltnak.
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n. A beterjesztés indoka

A Kérelmezíĺ avegyeskereskedés zavarta|an mfüödése miatt kérte a koncentrált rakodó kije-
lölését.

ilI. A diintés célja' pénzůigyĺ hatása

A döntésnek pénziigyi hatása van' ugyanis Alft'lđi utca a dijťĺzető parkoló ovezet része, ezért
a koncentrált rakodóhely kijelölésével két parkolóhely tekintetében az onkormźnyzatnakpar-
kolási bevétel kiesése keletkezik, amely 265,-Ft pakolási dijja| számo|va (265,- Ftlőra*6
őta*Z db*0,35 (kihasználtsági mutató)* 250 nap (20|6. évi üzemi napok szźlma) évente
cisszesen 27 8.250,-Ft bevétel kiesést j elent.

Iv. Jogszabályi křirnyezet

A köZuti közlekedés szabźiyafuől szóló |ĺ|975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 15. $ (6)
bekezdése éľtelmében: ,lz (I) bekezdés b) pontjĺźban említett jelzőtábla alatt kiegészítő tábla
utalhat arra, hog/ a várakozós kijelah rakadóhely szabadon haglása érdekében tilos. A ki-
egészítő táblafelttłnteti azt az időszakot és távolságot is, amelyen a tilalomfennáIl (6l/c. áb-
ra). Ilyen helyen az áruszállító jórmű a folyamatos fel- és lerąIrodáshoz szüIĺséges ideig ma-
radhat; mós jármű - alrnr 5 percnél hosszabb ideig is - aklrnr tartózkodhat, ha a vezető a jár-
műnéI marad és áruszállító jármű érkezésekar annak a ralrodóhelyre való beállásót haladék-
talanul lehetővé teszi,''

A Bizottság döntése a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Mfüĺidési Szabá|yzatarő|
sző|ő 3612014. (xL06.) önkoľmźnyzati rendelete 7. melléklet 1.2.3. pontján alapul, amely
értelmében a Bizottság vé|eményezi a múszaki, kommunális és tömegkĺizlekedés
fej lesztésével összefüggő elképzeléseket.

Fentieka|apjáĺkéremazalźlbbihatáĺozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja a Budapesti Közlekedési Kĺizpont Zrt.-nek a Budapest VIII. kerĹilet, Alftjldi u.
|. száĺn előtt 10 méteres koncentľált rakodóhely kijelölését, hétköznaponként 7:00 őrátőI
1 4:00 őráíg tartő időkorlát mellett.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 2016. mlĺľcius 7.

2. a koncentrált rakodóhely kijeltilésével és az ahhoz kapcsolóđó forgalmi rend
módosításával összefüggő valamennyi költség a kérelmet benyrijtó Mir Cateľing Kft.-t
(cégsegyzékszám: 01 09 988084, székely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca27. fsď'.7.)
terheli.

Felelős: polgáľmester
Hatźríđő: 2016. március 7.

A dönté s vé gľehaj tás át v é gző szew ezetí e gysé g : G azđá|ko dási Ü gyo sztály
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A lakosság széles körét éľintó döntések esetén az e|oterjesztés elokészítőjének javaslata a
ko zzététe| mó dj ĺĺra : hon lapon
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1. me||ék|et

Tiszte|t Gaá| Krisztián,

A|ulírott Mir Catering KÍt, azza| a kérésse| fordu|ok tnhöz, hogy a, 1081 Budapest, Alfoldĺ u. 1. száma
alatt koncentrá|t rakodlhe|yet je|Ö|jon ki/ engedélyezzen számunkra, hétköznaponként 7:00-16:00
kozött.

intézkedését e|őre is koszönjük

ÜdvozIetteI

Korkut Mehmet Zeki
Ügyvezető

MIR Catering Kft
23990768-242
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2. meĺ|ék|et

HELYSZINRAJZ KOZUTI JELZOTABLA KIHELYEZESEHEZ
Jelzés helye: Bp. Vlll. ker. Alfö|di utca 1. szám.

M e g n evezés :,, Ra kodás i terü |et'' je|zőtáb|a |étes ítése.

iktatószám : .ĺ 059/1 5-2ĺ201ô1 1059

Létesĺtés: - ,,Várakozni tilos,, jelzőtábla, ,,rakodihely pT 2-1. 114. H-014 szerint):
H-K-Sz-Cs-P oť0 44o, , 10m kiegészítő tábla.

- kiemelt szegélyen sárga szaggatott Útburkolati jel felfestés.
Megrende|ő- és költségvise!ő: M|R Catering Kft. 1063 Budapest Szinyei Merse utca27.

HelyszínĘz:
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