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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. november 7-i ülésének
4. napirendi pontjához
Tárgy: a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!
A közterület használatról szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi módosításokat
javasolta:
1.) közterületen, illetve magánterületen falevél, avar, és kerti hulladék égetése november 1től március 15-ig, valamint az országos tűzgyújtási tilalommal együtt nem engedélyezett,
továbbá a csütörtöki napon egész nap lehessen égetni,
2.) autóbuszok közterület foglalásának díját 50 e Ft-ra emeljük meg,
3.) búcsú közterületdíját évenként egyedileg bírálja el a képviselő testület,
4.) járdán történő parkolást tiltsa meg a testület.
A bizottság felkért, hogy a jelenleg érvényben lévő rendeletünk 2. mellékletét, mely az
autóbuszok tárolására kijelölt területről szól, módosítsuk az alábbiak szerint:
Falukép szempontjából az „Orosz” temetőnél lévő parkolót fel kellene számolni, és annak új
területet kellene kijelölni. A bizottság javaslatára megvizsgáltuk a vasútállomás mellett lévő
területet, amely a 050/01-05/107 hrsz-ig található, kb. 30 tulajdonos tulajdonában áll.
Amennyiben a testület ezt a területet szavazza meg, úgy annak vételéről az érintett
tulajdonosokkal kell tárgyalni. Egyelőre abban kellene dönteni, hogy mekkora nagyságú
parkolót szeretnénk kialakítani.
Műszakilag a futballpálya melletti területen is lehetséges parkolót kialakítani, de ahhoz
szükséges magánterületből is a megfelelő nagyságú terület megvásárlása.
A gépjármű közterületen való parkolásiának szabályairól szóló rendelet vonatkozó részét az
előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.
Véleményem szerint a rendelet teljes mértékben leszabályozza a parkolás ill. a megállás
szabályait. A Testületnek a bizottság javaslata alapján csupán a zöld felületű közterületeken
kellene megtiltania a gépjárművek tárolását.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemben foglaltakat vitassa meg, és
amennyiben elfogadja, úgy a következő testületi ülésen e módosításokkal készítem el a
rendelet-tervezetet, ill. küldöm azt meg előzetes normakontrollra a kormányhivatalba.
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Az előterjesztés 2. sz. mellékleteként megküldött rendelet-tervezet csupán az alábbi
módosításokat tartalmazza:
-

Polgármesteri Hivatal helyesen: Önkormányzati Hivatal
Hirdetőtáblák száma: 7
Parkolási lehetőségek
Közterületek listája

Piliscsév, 2017. október 31.

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

