MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS
Ikt.sz.: 1/177-1/2015/I
Üi.: Siket Tibor

Tárgy: Makovecz téri parkolás rendje
Melléklet:

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési képviselő ismételten kérelemmel fordult
Önkormányzatunkhoz, mely szerint az átmenő forgalom szinte lehetetlenné teszi az életüket, a
parkolás pedig számukra lakóhelyük közelében megoldhatatlan.
Kérelmük szerint megoldás lenne egy zárt forgalmi rend, mely szerint behajtani tilos táblával (kivéve
mozgáskorlátozottak, illetve engedéllyel rendelkezők) korlátozásra kerülne a Teleki László utca felőli
behajtás.
Az engedélyeket az önkormányzattól lehetne igényelni, ezzel a jelenleg ott levő mozgáskorlátozott
parkolók áthelyezése nem lenne szükséges.
A képviselő-testület a 488/2014. (XII.17.) MÖKT h. számú határozatával 2014. december 17i ülésén hozott határozatot arról, mely szerint a műszaki feladatok ellátásáért felelős egység vizsgálja
meg a lehetséges alternatívákat a Makovecz tér forgalmi rendjének megváltoztatásához.
A Műszaki Csoport az alábbi változtatásokat javasolja:
1. A Makovecz téren, a Kugler pékség után, a bérpalota oldalában mindkét oldalon tiltott legyen
a megállás, kivéve áruszállítás.
2. A bérpalota kapubejárója utáni terület pollerekkel legyen lezárva, mögötte kerékpártárolók
legyenek elhelyezve.
3. A Makovecz tér 2. számmal szemben a 6db parkolóhoz "PRIVAT" és "CSAK
ENGEDÉLLYEL" kiegészítő tábla kerüljön elhelyezésre.
4. Makovecz tér 2. számmal szemben további 1 db parkolóhely kerüljön kialakításra.
5. Makovecz tér 2. és 4. szám közötti kanyarban 3 db parkolóhely kerüljön
megjelölésre "PRIVAT" és "CSAK ENGEDÉLLYEL" felirattal.
6. Makovecz tér 4. előtt akadálymentes szimbólumok kerüljenek felfestésre .
7. Makovecz tér - Teleki László sarkon BEHAJTANI TILOS MINDKÉT IRÁNYBÓL
tábla kivéve engedéllyel, kivéve áruszállítás céljából és kivéve kerékpárral kiegészítő táblákkal.
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Az engedélyeket Makó Város Önkormányzata adhatja ki, melyhez helyi rendelet magalkotása
szükséges.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását!
HATÁROZATI JAVASLAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Makó Város Polgármesterét és Jegyzőjét,
hogy a Polgármesteri Hivatal műszaki feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége kezdje meg a
műszaki megvalósítást a Makovecz tér forgalmi rendjének megváltoztatásához, amely
tekintettel van a Makovecz téren élők nyugalmának biztosítására, ugyanakkor figyelembe veszi Makó
város, mint fürdő város érdekeit is, a pályázati előírások figyelembe vételével az alábbiak szerint:
1. A Makovecz téren, a Kugler pékség után, a bérpalota oldalában mindkét oldalon tiltott legyen
a megállás, kivéve áruszállítás.
2. A bérpalota kapubejárója utáni terület pollerekkel legyen lezárva, mögötte kerékpártárolók
legyenek elhelyezve.
3. A Makovecz tér 2. számmal szemben a 6db parkolóhoz "PRIVAT" és "CSAK
ENGEDÉLLYEL" kiegészítő tábla kerüljön elhelyezésre.
4. Makovecz tér 2. számmal szemben további 1 db parkolóhely kerüljön kialakításra.
5. Makovecz tér 2. és 4. szám közötti kanyarban 3 db parkolóhely kerüljön
megjelölésre "PRIVAT" és "CSAK ENGEDÉLLYEL" felirattal.
6. Makovecz tér 4. előtt akadálymentes szimbólumok kerüljenek felfestésre .
7. Makovecz tér - Teleki László sarkon BEHAJTANI TILOS MINDKÉT IRÁNYBÓL tábla
kivéve engedéllyel, kivéve áruszállítás céljából és kivéve kerékpárral kiegészítő táblákkal.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei
- Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési képviselő
- Irattár
Makó, 2015. február 10.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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