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 Tárgy: Makovecz téri parkolás rendjének 
változtatására irányuló kérelem elbírálása

Melléklet: 

Jegyző

Képviselő-testület!

Weszelyné Véghseő Henriett Mária települési képviselő valamint a Makovecz téri lakók kérelemmel 
fordultak 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 sorompókkal vagy más fizikai 
eszközzel korlátozásra kerülne Teleki László utca felőli behajtás, illetve a Makovecz térről a 
Széchényi tér – Csanád vezér tér felé történő kihajtás. A korlátozó eszköz minden ott élő számára 1 
db térítésmentesen biztosított eszközzel (kártya, karperec, kulcs stb) megoldható. Javasolták továbbá, 
kérésre lakásonként további 1 db eszköz biztosítását, de már térítés ellenében. Ezzel párhuzamosan a 
jelenleg ott lévő mozgáskorlátozott parkolók áthelyezését is kérik a Teleki László utcára, így 
biztosítva parkolási lehetőséget az itt élők számára. 
A Műszaki Osztály a rendőrséggel közös bejárást tartott, mely alapján megállapításra került, hogy 
sorompó felszerelésével biztosítható lenne a behajtás szabályozása a térre, továbbá az, hogy a 
pályázati forrásból kiépített 6 db mozgássérült parkoló áthelyezése szükséges az előírásoknak 
megfelelő másik helyre.  
  
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Kérem a fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását! 
  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

1. Makó Város Önkormányzat  Képviselő-testülete felkéri Makó Város Polgármesterét és 
Jegyzőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal műszaki feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége 
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vizsgálja meg a lehetséges alternatívákat a Makovecz tér forgalmi rendjének változtatásához, 
mozgássérült parkolók áthelyezéséhez, kezdje meg az egyeztetést az itt élő polgárokkal, itt 
tevékenykedő vállalkozásokkal és az  érintettekkel. Készítse elő az új forgalmi rend 
kialakítására szóló javaslatot a Képviselő-testület számára, amely tekintettel van a Makovecz 
téren élők nyugalmának biztosítására,  ugyanakkor figyelembe veszi Makó város, mint 
fürdőváros érdekeit is, a pályázati előírások figyelembe vételével. 

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Makó Város Polgármesterét és 
Jegyzőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős 
szervezeti egysége készítse elő a pénzügyi tervet az új forgalmi és parkolási rend kialakításához. 

  
  
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,  2014. december 4. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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