
Hajdfszoboszl6i Polgirmesteri Hivatal
4200 Hajdfszoboszl6, H6s6k tere 1.

KIVONAT
Hajdfszoboszl6 VSros Onkormdnyzatdnak PolgSrmestere 6ltal meghozott d6nt6sr6]

EL6TERJ ESZTES a varosi b6lcs6de parkolSsi probl6mii nak kivizsg6!6s6r6l

8/2020.(1V.23.) polqirmesteri haterozat:

HajdUszoboszl6 V6ros OnkormdnyzatilnakPolgdrmestere a katasztr6fav6delem161 6sahozz6 kapcsol6do.egyes tdrvenyek m6dosit6i6r6l szolo 2011.6vi cXXVllll. torveny46' S (4) bekezd:.tglT loglalt felhatalmazils alapjAn - tekintettel a vesz6tyhetyzet
kihirdet6s6r6l sz6l6 4012020. (lll. 11.) Korm6nyrendeletre -elfogadja az interpelldci6ra
adott vdlaszt.

HatSrid6: azonnal
Felel6s: polgdrmester

K.m.f.

Czegl6di Gyula sk.
polgdrmester

A kivonat hitel6Ul:

Dr. Korpos Szabo/cs sk
jegyz6



Hajdfszoboszl6i Polgrirmesteri Hivatal
Gazdasr[gi Iroda
4200 Hajdfszoboszl6, HSsrik tere l.
Telefon: 521 557 -326, Fax: 521 557 -301 r.iarra,"

Ugyi ratsz6m : HSZI 1 3 5 4 1 12020.

A2020.6prilis 2l-i
v6rosfbj leszt6si 6s rnriszaki bizotts6gi
ril6s j egyzokonyvdnek melldklete

Usyint6zo: Szab6 Llszl o v6rosfe j I esZds i tigyi nt6zo

Ellen6rizte:

Megtdrgyalja:

(bizotts69ok
megnevezdse)

Vi{rosfej lesztdsi 6s M[iszaki Bizotts6g

EL6TERJESZTES
a v6rosi biilcs6de parkokfsi probl6mr{inak

kivizsg6l6s616I

Tisztelt Bizottsdg!

Marosi Gydrgy Csongor 2020. janudr 23-i kdpvisel6 testiileti-iil6sen a v6rosi b6lcs6de
megkdzelftds6vel 6s a reggeli id6szakban kialakult parkol6si neh6zsdgekkel kapcsolatban
interpell6lt, amelyre adott v6laszurrrk a2020. febru6ri k6pvisel6 testtileti iil6sen nem keriilt
elfogad6sra.
A k6pvisel6-testiilet felk6rte a V6rosfejlesztdsi 6s Mtiszaki Bizotts6got a v6rosi b6lcs6de
me gkdze I it6 s 6nek 6 s p arko I 6s i pro b I 6m iinak kiv izs g6li,s ir a.

A k6pvisel6 rirnak adott viiaszunkat 6s annak kieg6szit6s 6t az el6terjeszt6siinkhdz
csatoljuk. Avdlasz el nem fogad6s6nak indoka azvolt, hogy a Hivatal nem vizsgiita a
619lll hrsz.-ri rit gariz;ssorral szemben l6v6 oldal6n tal6lhat6 6rok lefed6s6nek
lehet6s6g6t, melyen parkol6helyeket lehetne kialakitani. Az 6rok az dtintett rit burkolt
szakaszdnak csapad6kvizdt viszi a Bels6-Kdselybe. Az 6rok hely6n zirt csapadlkviz
elvezeto csatoma ki6pit6se vizjogi l6tesit6si enged6ly kdteles, amelyhei vilogi
enged6lyez6si tervdokument6ci6 sziiksdges. A kdzteriileti parkol6helyek kialakitisit,
engeddlyez6si tervdokument6ci6 alapjfun Hajdri-Bihar Megyei Korm6nyhivatal
enged6lyezi.
A tervdokument6ci6k elk6szit6s6t 6s engedelyezteteset kdvet6en az &intett teriileten kb.
14 db phrhuzamos parkol6hely kialakitisfira nyilik lehet6s6g. A 2020. 6vi v6rosi
kdltsdgvet6sben sem tervez6sre sem pedig a k6s6bbi kialakit6sra nem keriilt elkiildnit6sre
forr6s. A tervez6s 6s enged6lyeztetds vdrhat6 kdlts6ge 1-1,5 MFl A kialakit6s k6lts6ge az
enged6lyes tervdokument5ci6ban meghatdrozottmtiszaki tartalom ut6n becsiilhet6.

Kdrjiik a Tisztelt Bizotts6got, hogy az interpellilcilra adott v6laszunkat kivizsg6lni,
ddnt6 s 616 I a K6pvi s el 6 -testiiletet tdj 6ko ztatni sziv e ske dj en.

v6rosfej leszt6si irodav

Hajdriszoboszl6, 2020. m6rcius 5.



Haj df szoboszl6i Polgrflrmesteri Hivatal
Gazdasigi Iroda
4200 Hajdnszoboszl6, H6srik tere 1 .

Telefon: 521 557 -326, Fax: 521 557 -301 k6dsztm

Ugyiratsz6m : lISZl33 I 1 12020.

1.2020. februdr 20-i
k6pi,iselo-testtilet i ii lis
j egyziikonyvenek rlelldklete

tJsvintdzo. Szab6 Lhszl6 vdrosfei lesztdsi tisyint6z6

Ellentirizte:

MegtSrgyalja:

(bizotts6gok
mesnevezdss)

Vilasz interpellici6ra
a virosi btilcs6de parkolisi probl6mrlival kapcsolatban

Tisztelt Marosi Gydrgy Csongor k6pvisel6 fr!
Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Marosi Gydrgy Csongor kdpvisel6 ur az elmrilt testtileti til6sen az alilbbi t6mdban tett fel k6rd6st:
,,Fdmdrnok Asszonyhoz intdzi interpelldcihjdt a balcsdde megkazelftdsdvel kapcsolatosan. A
reggeli firdkban nagyon nehdz a Rdkhczi utcdn a szi)lfllcnek megdllni. 6 annak idejdn sem
.tdmogatta azt a megolddst, hogt tdbldt helyeztek ki a balcsdddhez, hogt nem lehet a gardzsolcndl
megdllni. Maga a terillet az onkormdnyzatd, a gardzsok pedig magdntulajdonban vannak. Olyan
megolddst kellene taldlni, amely megengedi a sziilfllcnek a t{z perces megdlldsi lehet1sdget, amlg
a g,termekiiket beviszik. Az 6voddndl kialak[tdsra kerillt eg parkol6 rdsz az ivodakonyhdndl,
engeddlyezni lehetne a bdlcsdddhez val6 dtjutdst."

A R6k6czi utc6n kialakult parkol6si probldm6k komplex vizsgdlatfu6l, 6s a lehets6ges
beavatkoz6sok feltdrdsdr6I tdjdkoztat6st k6szitett az iroda, a 2018. november 2l-i
V6rosfejlesztdsi Mezlgazdasrlgi Bizottsdg,6s GazdasdgiBizotts6g iil6s6re.

A kor6bbi tdj€koztat6ban foglaltakat tov6bbra is fenntartjuk. A Rdk6czi utcdn, fokdpp a
bcilcs6d6be 6s 6vod6ba 6rkez6k miatt, az ittszakaszon a reggeli 6r6kban nehdzkes a
meg6ll6s ds vdrakozds. Az utc6ban ezen kiv[l ttibb intdzmeny lANtSZ, tizolt6sdg,
rend6rsdg, tliz€p, mag6n 6voda) is talllhat6, amelyekhez parkol6k szint6n nem megfelel6
szitmban 6llnak rendelkez6sre. Az ficdban a parkoldsi probl6m6k megoldfusa miatt mir
tt bb int6zked6s is t6rtdnt pl.: egyirrinyrisitiis, 6voda terUlet6n parkol6helyek kialakitisa.

A gyermekek vddelme 6rdek6ben kor6bban javaslat lrkezett parkol6helyek btilcs6de
rdszdre tdrtdn6 kije16l6sdre. Jelenleg parkol6k nincsenek kijekilve az utc6ban. Ez a
forgalomtechnikai beavatkoz6s ellen6rizhetetlen, annyi parkol6hely kijeltildsdre pedig
nincs lehet6s6g amennyi a brilcs6ddhez sziksdges, illetve precedenst teremthet a ttibbi
intdzm€ny v onatkozds 6b an.

A Hajdfszoboszl6i Gyermeksziget Bdlcs6de vezetlje kordbbi leveldben tdjlkoztatta a
Hivatalt an9l, hogy a bdlcs6de mrigdtti gar6zssor el6tti szakaszon a gariastulajdonosok

1



kdrds6re megvilltoztatott forgalmi rend a btilcsdddbe drkezdket nagyon rosszul 6rintette.
Leveldnek tanris6ga szerint a brilcs6de kordbban t6bb helyen (hdzirend, iizen6fi,izet, sz1i1l1i
drtekezlet) is igyekezett a sziildk figyelmdt felhfvni affa, hoy a gardzriokb a vald ki. ds
behajtds akadillyoz6sa ndlkiil parkoljanak a zsfkutchban, ennek ellendre dlland6 volt a
konfliktus a sziil6k €s a gardzstulajdonosok k6z6tt.

Afl6spontunk szerint a btilcs6de 6s a Ftdkbczi utca forgalomv onz6 lltesitmdnyeinek
parkol6si probldmdinak vdgleges megold6s6t a parkolfusra kijeldlt tertiltek nriveldse
jelentend.

A bdlcsdde intdzmdnyvezeti5jdnek kor6bbi javaslatai ktiztitt is szerepelt a garizssor
megv6srirl6sa 6s a helydn parkol6helyek kialakilfusa. A javaslat alkalmas arca, hogy a
parkol6si probl6m6kat enyhitse, de megolddst nem jelent. A teleptil6srendezdsi terv
szerint a gxi.zssor el6tti {ttszakasz szdlessdge 9 mdterre b6viil a gariisok teriilet6nek
terhdre. A kdzteriilet fgy kialakul6 sz6less6ge - azontul, hogy igen k6lts6ges a kialakrtdsa,
a gafitzs feldp{tmdnyek megvdsrirl6sa miaff - azonban nem teszi lehet6vd a k6toldali
parkol6helyek kialak itdsitt.

A telepiildsrendezdsi terv szerint a Kdsely rnelletti teriileten 12 mdter sz6lessdgii rit
kialakltflsht szabdlyozza ki, amely a b6lcs6de tertilete m6g0tt m6r kiilon helyrajziszfumi
(6191/2 hrsz) kdzteriilet, 6s minddssze n6h6ny gardzs tal6lhat6 rajta. A teleptiidsiendezdsi
terv szerinti 12 mdteres s6v az Inkormdnyzati tulajdonri 6voda teriiletdbdl is



levillaszthat6. Ez a tertilet el6gs6ges lehet legal6bb egyik oldali
jirda, koztililgit6s kialakitflsdra. A megoldds hdtrdnya, hogy az
tdvolabb alakithat6k ki, igy sztksdgess6 vrilik egy h6ts6 udvari

mer6leges parkol6, rit,
intdzmdny ek b ej 6r atdt6l
kapu, 6s hozz6 vezeto

rta\ti\
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A gariassorral szemben 16v6 mag6nteriilet megv6sarl6s6val is l6trejtihet parkol6helyek
kialakit6srira alkalmas teriilet. A teleptildsrendezdsi terv az lrintetr mag6nteriilet egy
rdszdl ktizkertkdnt 6s mellette 12 mdter szdlessdgti ritk6nt szabdlyozza ki. A kcizkert
teri.iletdn azonban parkol6helyek nem l6tesithet6k, igy a teriilet esetleges megvdsarl6srin
tfl m6g telepiil6srendezdsi terv m6dositdsra is sziiksdg van, amely az esetleges
megval6sit6st id6ben nagyon megn<iveli.

Kdrjtik a Tisztelt K6pvisel6 urat 6s a Kdpvisel<i-testtiletet az interpellkci6raadott v6lasnnkat
elfo gadni szf veskedj en.

Hajdriszoboszl6, 2020. februrir 6.

Szil6gyin6 Pil Gyiin gyi
v6rosfej leszt6si irodavezet6-helyettes

6184/1

l6tesit6se az teriilet6n beliil.
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Hajdfiszoboszldi Polgdrmesteri Hivatal
Gazdasigi Iroda
4200 Hajdiszoboszl6, H6s0k tere 1.

Telefon: 521 557 -326, Fax: 521 557 -301 32.

Ugyiratsz6rn : HSZ|33 17 12020.

A 2020. f-ebrLr6r 20-i
kepvi sel o-testtileti Lil 6s
j egyzokdnyvdrrek rnel I dkl ete

Usyintdz6: Szab 6 Ldszl6 v6rosfe i leszt6s i iieyintdz6

Ellenorizte:

Megl6rgyal.la:

(bizottsigok
megnevezdse)

KIEGESZiTT,S
a vdrosi bdlcs6de parkol6si probl6mdival kapcsolatos interpellfci6ra adott

vilaszra

Tisztelt Marosi Gyiirgy Csongor k6pviset6 rir!
Tisztelt K6pviseld-testiilet !

Marosi Gycirgy Csongor k6pvisel6 ur elmrilt testtileti fll6sen a bdlcs6de
megkdzelit6s6vel kapcsolatos interpellfuciljara adott v6laszunkat M al6bbiakkal
kiv6njuk kieg6sziteni :

A Hivatal vizsgillta, azofran az anyagb6l sajn6latos m6don kimaradt az Apr6nep
Ovoda teriilet6n kor6bban kialakitott zizottkoves parkol6 b6vit6si lehet6s6ge a
bejfrattal szembeni zdld teriileten. El6zetes helyszfni bej6r6s soriln cca. legal6bb
10 db, legfeljebb 15 db parkol6hely kialakitdsdranyilna lehet6s6g, a megl6v6 1 db
fa megtartSsa mellett. A tertilet a t6rk6pen s6rga tdglalappaljeldlve.



Ugyanakkor a szomsz6dos tdrsashiz magas gdpjfumnvel tort6n6 megkdzelit6se
6rdek6ben is figyelemmel kell lenni az 6ltaluk kialakitott nagykapu
megkdzelithet6sdg6re is, tekintettel arra, hogy ttiz eset6n atdrsashdz udvaia nem
kdzelithet6 meg a R6k6czi utcai kapubej6r6jukon keresztiil. (Itt kivanjuk
megiegyezni-.ezt az illlapotot nem c6lszeni hosszf t6von fenntartani, a telekhat6r
ment6n lehetds6g lenne a tdr sashin rlszdre akkora sz6less6gti ingatlanr 6sz eladdsfua
illetve megvds6rlilsdra, mely lehet6v6 tenn6 az udvar kdvetlen 6s szabad
megkdzelft6sdt. A t6rk6pen je161ve.)

Ha az 6vod66a 5rkezbk 6s az ott dolgoz6k ezt a bels6 parkol6t veszik ig6nybe, tal6n
nagyobb val6szlniis6ggel marad szabadhely a R6k6czi utcdna Bdlcs6ij6be 6rkez6k
sz6mdta. Ugyanakkor art6l kaptunk inform6ci6t, hogy napkozben mind a
rend6rs6gre, mind pedig atdrsashdzba 6rkez6k is hasznAlJek ezt abels6 parkol6t. A
konyha iizemeltetcije pedig elmondta, sajnos sok esetben fordul .e18, hogy az
6voddba 6rkezb sziil6k egdszen feltolatnak a konyha dpiilete e16, igy annak
zavafialan mtikdd6se miatt (aruszdllitds) indokolt lenne ezen teriiletr6sz



soromp6val tortdn6 \ezitr 6sa.

Jelenleg a v6rosi k6lts6gvet6sben a bels6 parkol6 b6vit6s6re, az tdvaron beltili
kdzleked6s korl6tozdsina vonatkoz6an nem keriilt elktildnit6sre forr6s. Annak
v6rhat6 bekertil6si kdlts6ge felm6r6s, terv hi6nydban nem ismert szitmrxlkra, de
hozzdvetllegesen min. 3-4 MFt kdriili dsszegre tehet6.

K6rjiik a Tisztelt K6pvisel6 urat 6s a K6pviselS-testiiletet az interpell6ci6ra adott
v6laszunkat elfogadni szfveskedj en.

Hajdriszoboszl6, 2020. febru6r 18.

Szil6gyin 6 P6l Gyiingyi
vdrosfej leszt6si irodavezet6-helyettes



EL6TERJESZTES Magyar posta k6retm6r6l

9/2020.(1V.23.) polsirmesteri hat6rozat:

Hajd fszoboszloi polgdrmesteri Hivatal
4200 Hajdriszoboszl6, H6s<ik tere 1.

KIVONAT
Hajd0szoboszl6 v6ros OnkormSnyzat6nak Polg6rmestere 6ltal meghozott d6nt6sr6l

K.m.f.

Hajd0szoboszl6 V6ros OnkormdnyzatitnakPolg6rmestere a katasztr6favedelem161 6sa hozza kapcsolodo egyes t6rv6nyek m6dositS"saror szoro 2011.evi cXivllll. t6rv6ny46' S (4) bekezd6s6ben foglalt felhatalma zas alapiin - tekintettel a veszetyhelyzetkihirdetes6r6l sz6l6 4012020. (lll. 11 ) Korm6nyr"rolir"ir" - tdmogatja a Fogthuy utcdn,a K6lvin ter 1. sz. a.latti-posta kapuoelarola e6tti sia[a szon az[ttest mindket oldaldn,,V6rakozni tiros!" jelz6t6bra es aratta ,,so m" r<iegeszii6 tSbra kihelyez6set.
Hatdrid6: 2020. 6pritis 30.
Felel6s: polgdrmester

Czegl6di Gyula sk.
polgdrmester

A kivonat hiteleUl:

Hajd0szoboszl6,

Dr. Korpos Szabo/cs sk.
jegyz6
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Hajdriszoboszl6i Polgdrmesteri Hivatal
Gazdasigi Iroda
4200 Hajdflszoboszl6, Hosdk tere l.
Telefon: 521557 -326, Fax: 52/557 -301

U gyi ratsz6m : HSZI 1 3 5 4 1 12020.

A2020.6prilis 2l-i
v6rosfej lesztdsi 6s rnriszaki bizotts6gi
Ilds j egyzokonyv6nek mell6klete

Usyintdzo: Szab6 Liszl6 v6rosfe j I esZds i tigyi ntdzo

Ellenoriae:

Megt6rgyalja:

(bizottsdgok
megnevezdse)

V6rosfej lesztdsi ds Muszaki Bizottsdg

ELOTERJESZTES
Magyar Posta k6relm6r6l

Tisztelt Bizottsig!

A Magyar Posta Zrt. k6relemmel fordult a Hajdtiszoboszl6i Polg6rmesteri
Hivatalhoz, a Hajdriszoboszl6, K6lvin t6r 1. szfum alxti posta Fogthiiy utcai
kapubej6roja k6rny6k6n, az it szdlen vdrakoz6 glpjarmtivekkel kapcsolatban. A
vdrakoz6 g6pj6rmrivekt6l a posta aut6i a posta udvar6r6l be- illetve kifordulni
nagyon nehezen tudnak, yagy egydltalfun nem. Ez a helyzet a post6nak gyakran
j6ratk6s6seket okoz.

A Magyar Posta Zrt. javasolja, hogy a K6lvin t6r 1. szfum alatti posta Fogthiiy utcai
kapubej6roj 6n6l 50 m6teres szakaszon, a Fogthiiy utca mindk6t o1da16n vfurakozdsi
tilalom keriilj 6n bevezet6sre.

A Fogthiiy utca elej6n, a der6kszogti, be nem lifihat6 ritkanyarulat miatt, majd a
parkol6 rit csatlakozdsa miatt akdzitti kozleked6s szabdlyair6l s2616 111975.(II.5)
KPM-BM egytittes rendelet (tov6bbiakba: KRESZ) 40.$ (5) bekezd6se kimondja a
meg6116s tilalm6t. A posta kapubej6r6ja ut6ni szakaszon a Fogthiiy utca egyirinyfi,
ezdrt a meg6ll6s a KRESZ 40.5 (2) bekezd6se szerint csak az irttest bal szelen
engeddlyezett abban az esetben, ha a jitrmii mellett az ittest jobb szlleig m6rve
legaklbb 5,5 m6ter sz6less6gri hely marad. A Fogthi,iy utca ritburkolatdnak
sz6less6ge az egyirdnyti forgalmri szakaszon 5,5 illetve 4,0 m6ter igy az rittest
szelen a megdllSs 6s v6rakozds a teljes egyirdnyi szakaszonnem enge delyezett.

A fentiekre tekintettel, az erintett itszakaszon a vdrakozdsi, meg5116si tilalom
kdzleked6si jelzltdbl|val tdrt6n6 meger6sit6s6t nem javasoljuk, helyette
fokozottabb e1len6rz6s, 6s aszabillytalanul vfurakozokszankcion6l6sasziiks6ges.

K6rjiik a Tisztelt Bizotts6got, el6terjeszt6siinket megt6rgyalni 6s dcint6s6t meghozni
sziveskedjen.



Hatixozati javaslg,:
Hajdfszoboszl6 Vdros Onkorm6nyzatilnak Virosfejleszt6si 6s Miiszaki
Bizottsfga timogatja a Fogthiiy utc6n, a Kflvin tfir 1. sz. alatti posta
kapubejdr6ja el6tti szakaszon az fttest mindk6t oldalin ,rYhrakozni tilos!,,
jelzotihla 6s alatta,,50 m" kieg6szit6 t6bla kihelyez6s6t.

Hat6rid6: 2020, 6prilis 30
Felel6s: Jegyzo

VG NZrt. - vezdrigazgat6

Hajdriszoboszl6, 2020. m6rcius 1 1. lA,t.'' "()L ('.,1 
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Hajd(szoboszloi Polg6rmesteri Hivatal
4200 Hajd(szoboszl6, H6s6k tere 1.

KIVONAT
Hajduszoboszl6 vSps onkorm6nyzatanak Polg6rmestere 6ltal 2o2o.6prilis 23-itn ,meghozott ddnt6sr6l

( E L6TE RJ ESZTES fo rga lomtec h n i ka i javas tatokr6 !)

1 0/2020.(!V.23.) polsirmesteri hatirozat

Hajd0szobosz!6 V31os OnkormSnyzatAnakPolgdrmestere a katasztr6fav6delem161 6sahozza kapcsol6d6-egyes t6rv6nyek m6dosit5i5r6l sz6l6 2011.6vi cXXVllll. torv6ny46' S (4) bekezo99eo91 foglalt felhatalmazSs alapj6n - tekintettet a veszelyhetyzet
kihirdetes6r6l s2616.4012020. (lll. 11.) Korm6nyrenbebtre - nem t6mogatja a Sport
utca elejen 30,0 m6ter hosszon,6s a Szurmai utca v6g6n (J6zsef A.-u.20. melletti
szakaszon) 52,0 m6ter hosszon, 1,5 m6ter tdvolsdgontdnt potteroszfop fineryezeset.

Felk6ri a Hivatal illet6kes lrod6jSt a szabalytalanul parkol6k ellen6rz6se
hat6konysdgSnak fokozdsdra.

Hatdrid6: 2020. 6prilis 30
Felel6s: PolgSrmester

K.m.f.

Czegl6di Gyula sk.
polgdrmester

A kivonat hitel6Ul:

Hajd0szoboszl6, 2020. OS. OS.

il4/-MJ Uc
Molnar Vikt6ria

Dr. Korpos Szabo/cs sk
jegyz6



Hajdrfszoboszl6i Polgdrmesteri Hivatal
Gazdasrlgi Iroda
4200 Hajdttszoboszl6, H6srik tere l.
Telefon: 521557 -326, Fax: 521557 -301 f.OOrraIn

U gyiratsz6m : HSZI 1 3 5 41 12020.

A,2020.5prilis 2l-i
v6rosfej lesZ6si 6s rn Liszaki bizotts6gi
illds j egyzokonyvdnek rnel ldklete

tJeyintez6: Szab 6 L6szl6 v6rosfei I es ztdsi i;eyintdzl

Ellen6riZe:

Megtdrgyalja:

(bizotts69ok
megnevezdse)

V6rosfej lesztdsi ds M(rszaki Bizotts6g

ET,6TTRJESZTES
Forgalomtechnikai javaslatokr6l

Tisztelt Bizottsfg!

A kdzteriilet-feltigyelet javaslattal6lt a Szurmai utca v6g6n (J6zsef Attila utca20.
ingatlan mellett) 6s a Sport utca elejdn kialakult szabdlytalan parkol6s
megsziintet6s6vel kapcsolatban.

A kdAertlet - feliigyelet a Szurmai utca v6g6n (kb. 52,0 m6ter hosszon) az it
melletti teriileten, a jarda me116 6s a Sport utca elej6n (kb. 30,0 m6ter hosszon) a
zoldfeliileten kialakult szabdlytalan parkol6s megsziintetdse 6rdek6ben
polleroszlopok telepit6s6re tett javaslatot.

A KRESZ rendelkez6seinek 6rtelm6ben j6rmtivel meg6llni fbszabdly szerirfi az
rittest menetir6ny szerinti jobb sz6l6n, azzal pfirhuzamosan, egy sorban szabad.
Teh6t a KRESZ rigy rendelkezik, hogy j6rmtivel parkolni azirttesten szabad, nem a
mellette 16v6, fiives yagy ftildes tertileten. A helyi kdmyezet 6s a termlszet
v6de1m6r61 s2616 1812003. (X. 16.) Or. rendelet 10.$ (4) bekezd6se szerinttilos a
zdldteriiletekre 6s azok s6t616 rrtjaira gdpj5rmrivel behajtani, illetve azokon
parkolni. A rendelet szerint a zdldfelfllet fogalma: ,,A vdros kozigazgatdsi terilletdn
zoldterilletnek mincisillnek a parkok, ligetek, sdtdnyok, jdtsz6terek, utcai fiik ds
zdldstivok, virdgdgltdsok, virdgtarthk, szobrok kornydke, parkositott torna- ds
jdtsz6terek, valamint az a terillet, amelyen afasitdsi vaglt parkositdsi munkdlatokat
mdr megkezdtdk."

A fentiekre tekintettel a fogalom meghatilrozfus nem t6r ki a m6r kitaposott, vagy a
lak6k 6ltal enged6ly n6lkiil 6pit6si tdrmel6kke1, vagy zuzottklvel feltdltdtt ,,nem
zdld" de burkol atlan teriiletekre.

A nem egy6rtelmti szab6lyoz6s miatt, valamint amiatt, hogy a rendelet nem irja e16
a jdrmii iizembentart6jdnakmogdttes felel6ss6get, abksdgkiszabdsaneh6zkes.



Mindk6t helyszin oszlopokkal vagy l6ncos korl6ttal t0rt6nd lezix1si1.oz 1,5
m6terenk6nt elhelyezve cca.56 db oszlop kihelyezdsdre lenne sziiks6g amelynek
k0lts6ge (cca. 1,5 MFt) 6ll6spontunk szerint nim afinyban az ellrni kivant
eredmdnnyel.

K:rjry a Tisztelt Bizotts6got, elcitujesztdstinket megt6rgyalni 6s d6nt6s6t meghozni
sziveskedjen.

Hatdrozati javaslat:
Hajdfiszoboszl6 V6ros onkorm6nyzatinak Vfrosfejleszt6si 6s Miiszaki
Bizottsdga thmogatja:
A Sport utca elej6n 30,0 m6ter hosszon, 6s a Szurmai utca v6g6n (J6zsef A. u.20. melletti szakaszon) szr} m6ter hosszon, 1,5 m6ter t6vots6gonk6nt
polleroszlop kihelyez6s6t. Az oszlopok kihelyez6s6nek k6lts6g 6t a 2020. 6vi
y6ro1i kdlts-6gvet6s utcabf to rok besierz6s e kerete terh6re I avaslory a biztositani,
fgy felk6ri Jegyzilt a javaslatot terjessze a K6pviset6-testiilet soron k6vetkez6
iil6s6re.

Hatririd6: 2020. 6prilis 30
Felel6s: Jegyzl

VG NZrt. - vez1rigazgat6

Hajdriszoboszl6, 2020. m6rcius 04.

Szil6gy
v6rosfej leszt6si irodav
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