
Előterjesztés címe:

Az előterjesztés tartalma:

Ülés fajtája*:

Előterjesztő neve:

Az előterjesztést készítette:

ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

napirendi pont** 
Bizalmas: □

Javaslat forgalomrendezésre és tájékoztatás forgalmi rend felülvizsgálatról.

Az Alkotmány utcában rövid várakozási idejű parkolók kijelölése, a Petőfi utcában K+ R 
parkolók számának növelése, valamint forgalmi rend felülvizsgálat megkezdéséről 
tájékoztatás.  
nyílt

Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Virok-Ujlaki Anikó beruházási és 
városüzemeltetési osztályvezető

Márk Eszter beruh-i üi, ovh. ,

Huszti Benjámin műszaki üi.

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.10.17.

Sürgősség indoka:

Átadás formája

Tárgyalja

Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.___________
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Képviselő-testület 

□
13
13
13

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: E

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM:

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: E

Tanácsnoki vélemény: í,
Városüzemeltetési 
tanácsnok
Sportügyi tanácsnok

IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □____________________________
IGEN: 3
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének Dologi kiadások előirányzata
Pénzügyi osztályvezetőnéllenjegyzése: .........................
IGEN: □
Véleményező jogász:________________________________________

'EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: Z

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

polgármester, jegyző

2022.11.30.

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: 
Megjegyzés:............................................

Jegyzői ellenjegyzés:
Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



......  napirendi pont** 
Bizalmas: □

Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 

Képviselő-testülete 
2022. októberi ülésére

Tárgy: Javaslat forgalomrendezésre és tájékoztatás forgalmi rend felülvizsgálatról.

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Lakossági jelzések és forgalmi tapasztalatok alapján javasoljuk az Alkotmány utcában rövid 
várakozási idejű parkolók kijelölését, továbbá a Petőfi Sándor utcában a K+R parkolók 
számának növelését a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola jobb közúti 
megközelíthetőségének biztosítása érdekében. A javasolt forgalomtechnikai beavatkozások 
bevezetésével a reggeli torlódások várhatóan mérséklődnek.

I. Petőfi Sándor utca

Javasoljuk a Petőfi Sándor utcában a K+R (kiss and ride) létesítmény bővítését 9 gépkocsi 
férőhelyre. A K+R létesítmények hétköznap csak a megállás és az utasra történő várakozás 
idejére vehetők igénybe. A bővítéssel elkerülhetők a váratlan, balesetveszélyes szituációk, 
illetve a torlódások az oktatási intézmény környékén.

A forgalmi rendezéshez 3 db jelzőtábla és egy darab jelzőtábla oszlop beszerzése szükséges. A 
táblák kihelyezésére a TESZ-t javasoljuk. Becsült költség maximum bruttó 65.000.- Ft. 
Kérjük az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat I.
.../2022. (..... ) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Petőfi Sándor utcában, a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola előtti 
K+ R parkolók számát 9-re bővítteti.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Dologi kiadások 
előirányzatáról maximum bruttó 65.000.- Ft keretösszeget.

Felelős: Jegyző, Polgármester
Kihelyezésért felelős: TESZ Igazgató
Határidő: 2022.11.30.

II. Alkotmány utca

Javasoljuk az Alkotmány utcában lévő parkolók használatát, munkanapokon 7-17 óra között, 
maximum 2 órás várakozási idejűvé változtatni. A módosítás célja az oktatási intézménybe



......napirendi pont** 
Bizalmas: □ 

érkezők parkolásának előnyben részesítése, valamint az esetleges gépkocsi tárolás 
megszüntetése.

A forgalmi rendezéshez 3 db kiegészítő jelzőtábla beszerzése szükséges. A táblák kihelyezésére 
a TESZ-t javasoljuk. Becsült költség maximum bruttó 60.000.- Ft.
Kérjük az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat II.
.../2022. (..... ) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Alkotmány utcában lévő parkolók használatát korlátozza. Munkanapokon 7-17 óra 
között, maximum 2 órás várakozási időt engedélyez.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Dologi kiadások 
előirányzatáról maximum bruttó 60.000.- Ft keretösszeget.

Felelős: Jegyző, Polgármester
Kihelyezésért felelős: TESZ Igazgató
Határidő: 2022.11.30.

III. Tájékoztatás a forgalmi rend felülvizsgálatáról.

Göd Város Önkormányzata az 1988. évi I. törvény alapján kezdeményezte a város 
önkormányzati útjainak forgalmi rend felülvizsgálatát. E célból a város és a VIAMED-2002 Bt. 
között tervezői szerződés jött létre 2020. márciusában. A felülvizsgálat célja általánosságban a 
közúti közlekedés biztonságosabbá tétele volt. A vállalkozó a tervet a 2021. második 
negyedévben átadta, azonban annak hibáit többszöri felszólítás ellenére, a kitűzött póthatáridőn 
belül sem javította, így a terv kb. 60 %-ban került elfogadásra, árleszállítás mellett. Mindezek 
alapján szükséges a terv aktualizálása, valamint a hibák javítása.
Az elfogadott terv alapján, már a tavalyi évben megkezdődött a legjelentősebb, feltárt hibák 
javítása, pl. tábla cserék, burkolati jelek felfestése/átfestése (pl. zebra) stb.
Külsős utas szakértő bevonásával most már településrészekre bontva folytatjuk a további 
javaslatok ellenőrzését és a meglévő forgalmi rend aktualizálását.
Göd-Újtelep, valamint a 2-es számú főút nyugati oldalán a meglévő forgalmi rend ellenőrzése, 
helyszíni bejáráson történt adatfelvétele már megtörtént. Az adatfelvétel tartalmazza a közúti 
jelzőtáblák felmérését. A helyszíni bejárás folytatódik és az egész város lakott területi részének 
egészére kiterjed.
A terv a Nevelek településrész javasolt közlekedési koncepcióját is tartalmazni fogja. A 
felülvizsgálatot követő javaslatok megvitatásával, elfogadásával a városban áttekinthetőbbé, 
biztonságosabbá, élhetőbbé lehet tenni a közlekedést és egyúttal környezetvédelmi 
szempontból is kedvező hatás várható.
A felülvizsgálat első összegző részeredményét a soron következő ülésre fogjuk előterjeszteni.

Göd, 2022. október 17.

Tisztelettel:
Virokdüjlaki Anikó

Beruházási és városüzemeltetési 
osztályvezető


