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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2017. április 25-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Képviselői indítvány parkoló létesítésére vonatkozóan  

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése szerint a közút forgalmi 

rendjét önkormányzatunk, mint a közút kezelője alakítja ki, illetve a forgalmi körülmények, 

vagy a baleseti helyzet jelentős változása esetén felülvizsgálja azt, és amennyiben szükséges 

módosítja. Erről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés 

és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet 6.1.4. pontja értelmében a Tisztelt Bizottság dönt.  

 

Radics Tivadar önkormányzati képviselő indítványára Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 61/2017.(III.30.) határozatában úgy döntött, hogy a bizottság 

vizsgálja meg van-e lehetőség az Irinyi utca és a Szimferopol tér által közrefogott zöldfelület 

egy részén parkoló kialakítására.  

 

A Szimferopol tér környezetében az elmúlt öt évben városrészi keretből mintegy 200 

parkolóhelyet újítottunk fel részben gyephézagos burkolat képzésével, részben zúzottkő 

terítéssel. 

Az indítványban jelzett közterületrész hosszanti oldalain mintegy 40 parkolóhely van 

kialakítva. A javasolt, rövidebb szakaszok mellett további parkolóbővítés lehetséges, de csak 

korlátozott számban – mintegy 5-7 személygépjármű részére képzelhető el, a már megvalósult 

kialakítással egyező műszaki paraméterekkel.  

 

Egyidejűleg tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 2017. március 30. napján tartott ülésén elhangzottaknak megfelelően a parkolási 

lehetőségek felülvizsgálata folyamatban van, melynek részét képzi a Szimferopol téri terület 

is. Javaslom, hogy a parkoló megvalósítására e vizsgálat eredménye függvényében kerüljön 

sor. 

  

Mindezekre figyelemmel kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Kecskemét, 2017. április 10.  

 

 

 Sipos László  

 tanácsnok  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2017. (IV. 25.) VVB. számú határozat 

Képviselői indítvány parkoló létesítésére vonatkozóan 

 

A bizottság megtárgyalta Sipos László tanácsnok 11079-2/2017. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 61/2017.(III.30.) 

határozatában előírtaknak megfelelően az Irinyi utca és a Szimferopol tér által 

közrefogott zöldfelület egy részén parkoló kialakítására vonatkozó képviselői 

indítványt megvizsgálta, melynek eredményeként megállapította, hogy parkoló 

kialakításának műszaki akadálya nincs.  

A bizottság felkéri Sipos László tanácsnokot, hogy a város parkolási célú területeinek 

bővítésére készülő koncepció részeként vizsgálja meg az indítványozott parkoló 

megvalósításának lehetőségét. 

 

2. A bizottság felkéri Sipos László tanácsnokot, hogy a kezdeményezőt a fenti döntésről 

értesítse.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: azonnal 

 

 

 


