Gödöllő

Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. november 23-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről,
és a várakozási díjról szóló 2/2004 (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására.

rendjéről

Előterjesztő:

Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási
díjról szóló 2/2004 (II. 2.) sz. önkormányzati rendeletet az idei évben már egy alkalommal, a júniusi
képviselő-testületi ülés keretében átfogóan felülvizsgáltuk, módosítottuk, ekkor került sor a BajcsyZsilinszky Endre utca bevonására a fizető parkoló övezetbe, 201 7. szeptember l-től.
A rendelet módosítását a jelen idő szerint az teszi indokolttá, hogy a Petőfi téri csapadékvíz elvezetés
II. ütemének megvalósítását követően sikerült elvégeztetnünk azokat a munkákat, amelyek rendezetté
tették a Kossuth Lajos utca vége és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti kis területen a parkolási
viszonyokat. A szóban forgó területen a Kossuth Lajos utca érintett részéhez igazodva, párhuzamos
parkolóhelyek kialakítása történt meg. Emiatt megváltozott a fizető parkolóhelyek száma. A parkoló
szám változás átvezetése a rendelet 1. sz. melléklet módosításával történhet meg, egyidejűleg módosul
annak függeléke is, az ide vonatkozó térképes lap.
Észleltük, hogy a rendelet júniusi módosítását követően a 2. sz. melléklet nincs összhangban a
rendeletnek a kedvezményes bérletek árára vonatkozó részével, illetve több pontban félreérthető. Ezért
javasoljuk a 2. sz. melléklet módosítását is.
Kérem a tisztelt
elfogadására.

Gödöllő, 201 7.

Képviselő-testületet
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a mellékelt rendeletmódosítás áttanulmányozására és

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.. ./2017. ( ...... )sz. önkormányzati rendelete
a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a
várakozási díjról szóló 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény 15/A. §
(1), (4) és (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§. (1)
bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. § A rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
3.§

Ez a rendelet a kihirdetését
napon a hatályát veszti.

Gödöllő,

201 7.

„

követő

napon lép hatályba és a hatályba lépését

követő

"

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

1

1

1. sz. melléklet a /2017

sz. önkormányzati rendelethez

VÁRAKOZÁSI TERÜLETEK

1. számú várakozási terület: a Petőfi Sándor utcai közterület 108 db kijelölt parkolóhellyel, a
Gábor Áron utca és üzletház melletti közterület 21 db kijelölt parkolóhellyel, a Polgármesteri
Hivatal parkolója, hétköznap kivételével 46 db kijelölt parkolóhellyel.
2. számú várakozási terület: a Kossuth Lajos utcának a Dózsa György út - Petőfi tér közötti
szakasza, a Petőfi Sándor téri, és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcai közterületek, valamint a
1472/1 és 1472/2 hrsz.-ú közterületek Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 34/a szám előtti területe
100 db parkolóhellyel.

3. számú várakozási terület: a Mária oszlop, hrsz. 413/13, melletti és mögötti közterület 40
db kijelölt parkolóhellyel, a Szent István tér 118 db kijelölt parkolóhellyel,
4. számú várakozási terület: a Királyi Kastély előtti közterület 62 db kijelölt parkolóhellyel,
5. számú várakozási terület: a II. sz.
parkolóhellyel,
6. számú várakozási terület: a
parkolóhellyel,

Rendelőintézet előtti

Művészetek

Háza

előtti

és mögötti közterület 17 db kijelölt

és melletti közterület 80 db kijelölt

7. számú várakozási terület: a posta melletti terület 21 db kijelölt parkolóhellyel,
8. számú várakozási terület: a Kastélykápolna melletti parkoló, 40 db kijelölt parkolóhellyel
a helyszínrajzi elrendezés szerint,
11. számú várakozási terület: az Erkel Ferenc és Szent Imre Általános Iskolák előtti
közterület, valamint az Erzsébet krt. 7-14 sz. mögötti közterület 53 db kijelölt parkolóhellyel,
az Erzsébet krt. 1-28 sz. által határolt terület a Magyar Kázmér közt, Mihály Dénes közt,
Nagy Sándor közt is beleértve, valamint a Kossuth L. u. 51-53. sz. mögötti közterület 167 db
kijelölt parkolóhellyel, a Kossuth Lajos utcának Dózsa György út - Táncsics Mihály út
közötti szakasza, valamint a Remsey Jenő krt., az Ambrus Zoltán köz, a Szt. Imre utcának
Kossuth Lajos utca - Városmajor utca közötti szakaszán lévő közterület, valamint a Kossuth
Lajos utca 62-68. sz. mögötti közterület 331 db kijelölt parkolóhellyel,

12. számú várakozási terület: a Kossuth Lajos utcai üzletsor és a 417/36 és 450 hrsz.-ú
ingatlanok mögötti közterület 38 db kijelölt parkolóhellyel,
13. számú várakozási terület: A Királyi váróval szemben
54 db kijelölt parkolóhellyel.

elhelyezkedő

5395/4 hrsz-ú ingatlan

Összesen: hétköznap 1250, szombaton 1296 kijelölt parkolóhely

A várakozási területek térképes elrendezését a Függelék tartalmazza.

2.számú melléklet a .. ./2017. sz. önkormányzati rendelethez
Díjtételek
Várakozási díjak:
Alapdíj:

250 Ft/óra

A 6.,12.,13. számú várakozási területen 1óra30 perc díja:

lOFt

Költségtérítések:
Várakozási engedély pótlása

3 OOO Ft/db

Várakozási engedély cseréje

3 OOO Ft/db

Kedvezményes bérletek cseréje

3000 Ft/db

Parkoló bérletek ára:
Felszíni parkolók (l.,2.,3.,4.,5.,6., 7.,8.,11.,12.,13. számú várakozási területek)

Heti parkoló bérlet

7.500 Ft

Havi parkoló bérlet

12.500 Ft

Éves parkoló bérlet

125.000 Ft

Kedvezményes bérletek ára:
A rendelet 7. § (2) bekezdésének d), e), f), g) és i) pontja szerinti kedvezményes bérlet

ára:

12 500 Ft.

A rendelet 7. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti második, harmadik és negyedik
kedvezményes bérlet ára:

50 OOO Ft.

