Módosító javaslat

Tisztelt Polgármester Asszony!

Indítványozom, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" című előterjesztés 1.
mellékletében található rendelettervezet az alábbiak szerint módosuljon.

Javaslat:

A rendelettervezet 48. §-a az alábbi szöveggel lépjen hatályba:

48. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (V. 31.) önkonnányzati rendelet 20. §a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Aki
a) a közterületet a rendeltetésétől eltérően hozzájárulás nélkül, hozzájárulástól eltérő módon
vagy azt meghaladó mértékben használja,
b) közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, osztogat vagy szolgáltatást nyújt,
szolgáltatás igénybevételére a járókelők leszólításával buzdít,
c) közterületen járművek szabályos parkolását, illetve közlekedését akadályozó tárgyakat
elhelyez,
a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el.
(2) Közterületen elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési-, sport-, szabadidős eszköz,
különösen segway, elektromos roller vagy segédmotoros kerékpár Üzletszerű bérbeadása, ilyen
célú elhelyezése - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - tilos.
(3) A (2) bekezdésben foglalt tevékenység folytatására a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló .../2020. (...) önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint hatósági szerződés alapján hozzájárulás adható. A hatósági
szerződésnek a bérbeadható eszközök maximális számát, valamint a tevékenység folyatására
kijelölt közterületek felsorolását is tartalmaznia kell.”

Indokolás:

Az elmúlt években gombamód terjedtek a világ nagyvárosainak utcáin különféle elektromos
meghajtású bérelhető közlekedési eszközök. Budapest közterületein is számos ilyen eszköz
található meg, de a legelterjedtebbek és legnépszerűbbek az elektromos rollerek. A rollerek

nagy előnye, hogy mindenki számára szabadon elérhetőek, bérlésükhöz nem szükséges
jogosítvány, szemben a bérrobogókkal. Az eszközök népszerűségének egyik fő oka, hogy
használat után szinte bárhol ott lehet őket hagyni. Ez a kényelmi funkció az eszközök
felhasználói számára komoly előnyt jelent.
A bérelhető elektromos kétkerekűek terjedése azonban számos negatív következménnyel is
jár. Az egyik legszembetűnőbb probléma pont az eszközök parkoltatásából ered. Gyakori
látvány, hogy a bérlést követően a felhasználók szanaszét hagyják a rollereket, ezzel
akadályozva a járdákon való szabad haladást. Ezek az eszközök látássérült honfitársainknak
ismeretlen akadályt, a mozgássérülteknek pedig nem várt barikádot jelentenek a már jól
megszokott mindennapi útvonalaikon, de bosszúságot okoznak a babakocsival sétáló
szülőknek is. A szanaszét hagyott, sokszor eldobált, vagy eldőlt eszközök látványa pedig nem
illeszkedik, sőt egyenesen idegen a Budapest I. kerület városképétől.
Meggyőződésem, hogy Európa számos fővárosához, vagy Budapest más kerületeihez
hasonlóan Budapest I. kerületében is szükségessé vált a fent említett bérelhető eszközök
szabályozása. A mostani szabályozás a fent felsorolt problémák megoldásán túl lehetőséget ad
arra, hogy a bérbeadó cégek az Önkormányzattal külön megállapodást kössenek, amely
közterülethasználati díj ellenében lehetőséget biztosít az erre kijelölt területeken
eszközbérbeadásra.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kerület lakosainak és a városkép védelmének
érdekében támogassa módosító javaslatom!

Budapest. 2020.09.23.

Varga Dániel
önkormányzati képviselő
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