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Tisztelt Képviselő~testület! 

A Képviselő-testület 2018. november 22-i ülésen tárgyalta a „Gödöllő - Rövid- és középtávú 
közlekedési tervek aktualizálása" című dokumentum első olvasatát. A munka a Pro Urbe Kft. 
által 2006-ban készített, Gödöllő Város hosszú távú Közlekedési Koncepciója alapján 

. felülvizsgálta a jelenlegi helyzetet, és javaslatot t~tt a rövid- és középtávú jövőre vonatkozó 
konkrét közlekedésfejlesztési beavatkozásokra. 

A tervezés a korábban elkészült számítógépes forgalmi modell aktualizálásával kezdődött, 
amelynek újrakalibrálásához a 2018 tavaszán (helyi gimnazisták bevonásával) végzett föss 

. forgalomszámlálások szolgáltak alapul. Ezek után, a tervezett fejlesztések (azok 
megvalósulása várható időpontjának figyelembe vételével) hatásait vizsgálta az anyag egy· (a 

. már folyamatban lévő fejlesztések elkészültét vizsgáló) ún. nulladik, és három további 
fejlesztési ütem időtávlatában (2022-2029-ig). 
Az .anyag vázlattervi szintű javaslatot tartalmaz számos konkrét; lokális heavatkozás 
megvalósítására, amelyhez az aktuális piaci viszonyok figyelembe vételével beruházási 
költségbecslést is ad. 

A Képviselő-testület a 236/2018. (XL22.) sz. önkormányzati határozattal az anyag első 

olvasatát elfogadta, egyben felkérte a tervező Pro Urbe Kft-t, hogy Vécsey László 
országgyűlési képviselő időközben a gödöllői közlekedés fejlesztésére előterjesztett javaslatai· 
közül a szakmai értékelésben a koncepcióba integrálható elemeket, valamint· a Képviselő
testület tagjai által megfogalmazott és a közmeghallgatáson elhangzott észrevételeket - a 
megvalósíthatóság realitását és a koncepcióba való illeszthetőséget figyelembe véve - építse 
be a végleges anyag szövegébe. 

A határozatban foglaltaknak megfelelően tervezők véglegesítették a dokumentumot, 
kiegészítve azt Vécsey László országgyűlési képviselő javaslataiból azokkal a pontokkal; 
amelyeket szakmai szempontból megvalósíthatónak, a koncepcióba beilleszthetőnek ítéltek 
meg. 

A közmeghallgatáson elhangzott észrevételeket a tervező a helyszínen megválaszolta, és az 
anyag véglegesítése során figyelembe vette. 

Kérem, hogy az előterjesztés megismerése és megvitatása után a következő határozati 
javaslatot fogadják el. 

Gödöllő, 2019. jan~ár 
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Határozati javaslat 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e határozat mellékleteként elfogadja a · 
hosszú távú Közlekedési Koncepciója alapján készült, 2019 januárjában véglegesített 
„Gödöllő - Rövid- és középtávú közlekedési tervek aktualizálása" című operatív 
dokumentumot. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 


