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Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő

Város hosszú távú Közlekedési Koncepcióját 2006-ban Gödöllő Város
Önkormányzata megbízásából a Pro Urbe Kft. készítette el. A munka keretében részletes· ·
forgalmi elemzés készült, meghatározásra kerültek a szükséges hálózatfejlesztési
beavatkozások, és készült egy számítógépes forgalmi modell, amely több időtávban is
vizsgálta az akkori kiindulási állapotot, illetve a javasolt fejlesztések várható jövőbeli hatását
(figyelembe véve az egyre növekvő mobilitási igényeket és a hosszú évek óta folyamatosnak
tekinthető, így jól.prognosztizálható forga1omnövekedést).
Ezen koncepció mentén állami és aktív helyi szerepvállalással számos közlekedésfejlesztés
valósult meg azóta (pl.: M31 autópálya megépítése, városközponti parkolási rendszer
fejlesztése, közösségi közlekedés hálózatfejlesztései, gyalogos terek összekapcsolása,
gyalogátkelőhelyek fejlesztése, kerékpáros hálózatfejlesztés, lámpás csomópontok kialakítása
stb.).
A koncepcionális tervezés azonban akkor vezet eredményre, ha folyamatos annak
nyomonkövetése, így elengedhetetlen az egykori felvetések időről időre történő
újravizsgálása, az időközben bekövetkezett, előre nem látott folyamatok (pi.a 2008-as
gazdasági világválság), forgalmi változások (pl. megyei autópályamatrica bevezetése)
hatásainak kielemzése.
Fentiek okán, 2018. év elején az eredeti tervezőcsapatnak megbízást adtunk arra, hogy
aktualizálja a város közlekedési koncepcióját, különösen annak rövid- és középtávú, jövőre
vonatkozó megállapításait, hogy ezzel alapozzuk meg, és tudjuk priorizálni a további
közlekedésfejlesztési beavatkozásokat.
A munka a korábban elkészült forgalmi · modell aktualizálásával . kezdődött, amelynek
újrakalibrálásához a 2018. ·tavaszán (helyi gimnazisták bevonásával) végzett friss
forgalomszámlálások szolgáltak alapul. Ezek után a tervezett fejlesztések (azok
megvalósulása várható időpontjának figyelembe vételével) hatásait vizsgálja az anyag egy (a
már folyamatban lévő fejle_.sztések elkészültét vizsgáló) ún. nulladik, és három további
fejlesztési ütem időtávlatában (2022-2029-ig).
.
·
.
Az anyag vázlattervi . szintű javaslatot tartalmaz mindemellett számos konkrét lokális
beavatkozás megvalósítására, amelyhez az aktuális piaci viszonyok figyelembe vételével
beruházási költségbecslést is ad.
Az anyagban szereplő fejlesztési elképzeléseket a lakossággal. is. meg kívánjuk vitatni, a
november 22-én tartandó közmeghallgatáson.
Az anyag elkészülte és leszállítása után Vécsey László országgyűlési képviselő úr a
Képviselő-testület 2018. október 18-i ülésén „javaslat-csomagot" terjesztett elő, melyben
Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületek -és utak városi kompetenciába ·
tartozó eszközökkel való fejlesztésére tett javaslatokat. Ezen javaslatokat a tervezőnek
továbbítottuk, hogy a felülvizsgált koncepcióba illeszthető elemeket a továbbiakban be tudjuk
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építeni rövid- és középtávú fejlesztési célkitűzéseink közé. Jelen előterjesztéshez mellékeljük
a Pro Urbe Kft. tervezőcsapatának képviseletében Könczey Gábor gödöllői közlekedéstervező
képviselői felvetésekre adott szakmai válaszait. A szakmai válaszok alapján a koncepcióba
illeszthető javaslatok a végleges anyagba beépítésre kerülnek.
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy tanulmányozzák át a „Gödöllő - Rövid- és
középtávú közlekedési tervek aktualizálása" című dokumentum első olvasatát, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat, hogy a Képviselő-testület a 2019. januári ülésén el tudja fogadni
a végleges dokumentumot.
Gödöllő,

2018. noyember „

"
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Határozati javaslat

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Gödöllő - Rövid- és
középtávú közlekedési tervek aktualizálása" című dokumentum első olvasatát.

A Képviselő-testület felkéri a Pro Urbe Kft-t, hogy Vécsey László országgyűlési képviselő
által előterjesztett javaslatok közül a szakmai értékelésben a koncepcióba integrálható
elemeket, valamint a Képviselő-testület tagjai és a közmeghallgatáson elhangzott észrevételek
- a megvalósíthatóság realitásának és a koncepcióba való illeszkedés ismeretében - építsék be
a végleges koncepció szövegébe;
A Közlekedési Koncepcióról a Képviselő-testület 2019. januári ülésén dönt.

Határidő:
Felelős:

·

a Közlekedési Koncepció végleges szövegének bete.rjesztésére a 2019. januári
ülés
Dr. Gémesi György polgármester

