
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 02. 15.

Javaslat  a volt  Zöld Rendelő környékén lévő új parkolóhelyek kialakításáról  szóló
képviselői indítvány megtárgyalására

Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: Barta Endre önkormányzati képviselő
Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. 02. 07.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: Barta Endre képviselő úr képviselői indítványt nyújtott
be  annak  érdekében,  hogy  a  volt  Zöld  Rendelő  környékén  az  önkormányzat  új
parkolóhelyeket alakítson ki.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály Iktatószám: 4095-6/2018
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2018. 02. Ellenőrzés dátuma: 2018. 02.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a volt Zöld Rendelő környékén lévő új parkolóhelyek kialakításáról szóló képviselői indítvány

megtárgyalására

Tisztelt Közgyűlés!

Barta  Endre  közgyűlési  képviselő  2018.  január  19-ei  keltezéssel  a  Közgyűlés  és  Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)
20.  § (1)  bekezdésében rögzített  jogával  élve képviselői  indítványt  nyújtott  be (1.  melléklet).  A
képviselő úr  az indítványát  – a közgyűlés napja és a határidő tekintetében – 2018.  február 1.
napján módosította (2. melléklet).

Az SZMSZ 20. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az illetékes bizottság a benyújtást követően a soron
következő rendes ülésén köteles a bizottság napirendjére tűzni és tárgyalni, és a bizottsági ülést
követő első rendes közgyűlésre beterjeszteni. Ezen indítványok napirendről való levételéről csak
abban az esetben lehet döntést hozni, ha az indítványtevő indítványát visszavonta.

Az előkészítő osztály megkeresésére a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály a Zöld Rendelő
környékét érintő parkolási fejlesztésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta (3. melléklet):
„Osztályunk  a  2017-es  év  folyamán  az  alábbi  helyszíneken  készíttetett  parkoló  terveket  a
Technikum városrészben:

 Balogh Ádám utca és Bocskai István által határolt belső udvar; itt 34 db merőleges beállású
parkolóhely létesíthető

 Balogh  Ádám utca  és  Táncsics  M.  utca  által  határolt  belső  udvar;  itt  összesen  21  db
merőleges beállású parkoló építhető

 Semmelweis Ignác u. és Dózsa György út által határolt belső udvar, itt 20 db merőleges
beállású parkolóhely építhető.

 Táncsics M. utca 2. előtt 5 db párhuzamos beállású parkoló, az épület mögött (a Szórád
Márton út felől) 10 db merőleges beállású parkoló létesíthető.

A fenti  tervek építési  engedélyezési  eljárásai  lezárultak,  a Fejér  Megyei  Kormányhivatal  2018.
január  22-i  határozatával  megkaptuk az építési  engedélyt.  A parkolók kivitelezésére árajánlatot
kértünk a DVG Zrt-től.
A leendő Kormányhivatal miatti megnövekedett parkolási igény kielégítése érdekében 2017. őszén
szerződést kötöttünk a DVG Zrt-vel  egy tanulmányterv elkészítésére, mely a Szórád Márton út
Apáczai  Csere  János  úttól  a  Köztársaság  útig  terjedő  szakaszát  vizsgálja  új  parkolóhelyek
kialakítása érdekében.
A tanulmányterv első  fele elkészült,  ez a Szórád Márton út  40-46.  előtt  kb.  40 új  parkolóhely
kialakítására tesz javaslatot.
A tanulmányterv alapján készülő közterület alakítási, és összevont engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítésére vonatkozó előterjesztést februárban tervezzük a közgyűlés elé vinni.
Mindeközben a Táncsics Mihály út Zöld SZTK mögötti szakaszának egyirányúsításával a Táncsics
Mihály úton 12 db új parkolóhely felfestése történt meg. Az Esze Tamás utca Táncsics Mihály úttól
a Bocskai i.  utcáig történő egyirányúsítása révén pedig további 20-25 db párhuzamos beállású
parkolóhely alakítható ki.”

A képviselői indítványt megtárgyalta és véleményezte a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
turisztikai bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság.

A  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság  6  igen  szavazattal  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította az előterjesztést.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánította az előterjesztést.

Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  tagjai  5  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.



A  módosított,  a  bizottságok  által  véleményezett  képviselői  indítvány  a  következő,  melyet
változtatás nélkül terjesztünk a közgyűlés elé:

„Az  elmúlt  időszak  tapasztalatai  alapján  szükségessé  vált  a  volt  Zöld  Rendelő,  leendő
Kormányhivatal felújítása mellett a környéken új parkolóhelyeket is kialakítani. Már most komoly
problémákat okoz az ott élőknek a napi szintű parkolás, és amint átadásra kerül az épület, mind
az  ügyfelek,  mind  a  lakók  számára  rengeteg  kellemetlenséggel,  valamint  napi  szintű
időveszteséggel járna, ha ezen a helyzeten nem változtatunk. Javaslom, hogy az önkormányzat
készítsen egy felmérést, hogy a jelenleg meglevőkhöz képest hol és hány további parkolóhelyet
lehet a környéken létesíteni. Mivel az épület felújítása most kezdődik, a munkálatok azzal egy
időben  is  folyhatnak,  így  mire  az  épület  átadása  megtörténik,  a  lakók  nem  éreznék  többlet
teherként a megnövekedett forgalmat.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ../2018. (02.15.) határozata
a volt Zöld Rendelő környékén lévő új parkolóhelyek kialakításáról szóló képviselői indítvány

megtárgyalásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítást ad a volt Zöld Rendelő közelében lévő
utcák (Táncsics  Mihály  utca,  Esze Tamás utca,  Szórád Márton utca)  feltérképezésére  további
parkolóhelyek kialakításának lehetőségét megvizsgálandó.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  határozatot  hoz,  hogy  a  volt  Zöld  Rendelő
épületének felújításával párhuzamosan megkezdődjön az új parkolóhelyek kialakítása.

Felelős:   - a határozat közléséért:
       a polgármester

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Határidő: folyamatos

Dunaújváros, 2018. február 1.

Barta Endre
Képviselő”

Dunaújváros, 2018. február 15.

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és

turisztikai bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke
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