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Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
A városi parkolási koncepció tárgyalásakor merült fel a Pénzügyi Bizottság ülésén a Rákóczi u. 8.
számú iskola körüli parkolási gond megoldásának kérése.
Az óvodák és általános iskolák környékén a parkolási gondok jól körülhatárolható időpontokhoz
kötődnek. Tanítási időben, reggel fél nyolc és délután 4 óra körül jelentkezik ezeken a helyeken a
csúcsidő, ekkor merül fel tömeges, de nagyon rövid idejű parkolási igény. Az iskola közvetlen
környezetében lakóépület (tömblakás), kereskedelmi egységek és irodaépület található. Mindegyik
létesítményre egyaránt vonatkozik, hogy az OTÉK által előírtak ellenére a járművek elhelyezését
közterületen oldják meg. A telken belüli gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a
parkoló alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 34/2008. (X. 1.) KT rendeletben megfogalmazott
megváltással eddig senki sem élt.
A Rákóczi út 5. és 7. szám alatt lévő üzleteknek többé-kevésbé megfelelő számú párhuzamos
parkolóhely lett kialakítva, ez vonatkozik a volt DÉMÁSZ épületre is.
A Rákóczi utca 3. számú tömblakásainak egyáltalán nem, illetve üzleteinek parkolása saját telken
nem lehetséges, de a környező parkolók által megoldott. Csökkentené még a problémát a közelben
garázsépítési lehetőség biztosítása.
A Rendőrségnek bizonyos számú parkolója ki lett alakítva az Irányi Dániel és a Dr. Veres Endre
utcán, itt a fő probléma az, hogy a dolgozók a munkaidő kezdetén elfoglalják a közterületi parkolókat
annak ellenére, hogy számukra szemmel láthatólag lenne hely telken belül is, ezért célszerű lenne a
kapitányságvezetővel ebben a kérdésben ismételten tárgyalni. A Rákóczi utcán egyébként párhuzamos 8
db parkoló kialakítása lehetséges lenne, melynek költsége kb. 1,5 millió forint. Teherviselőnek az ingatlan
tulajdonosának kell lennie.
Az OTÉK alapján saját telken kellene 26 db parkolóhelyet biztosítani az iskolához. Saját telken
ennyi nyilván nem fér el, de az intézmény dolgozóinak parkolóhelyét ki lehetne alakítani a Szív utca felől
a nagykapun belül, a vizesblokk mögötti területen. Amennyiben a volt DÉMÁSZ parkolóból a Rákóczi
utca 3. lakóinak járművei és a Rendőrség járművei szintén telken belülre kerülnek, akkor az egészségügyi
intézményekre meghatározott parkolóhelytől való tolerálható távolság szerint biztosított lenne a
parkolóhely.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az ügyben állást
foglalni.
A határozat a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottak alapján kerül megfogalmazásra.
Békés, 2015. szeptember 24.
Balázs László sk.
bizottsági elnök

