205/2015. SZ.

ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA

Javaslat az utak egyirányusításával kapcsolatos korábbi döntések felülvizsgálatára.
1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):
Előterjesztő
polgármester

Szavazati
arány
X

egyszerű

Nyilvánosság
x

nyílt ülés

Véleményező
x

Szociális és Egészségügyi Bizottság

alpolgármester
jegyző

minősített

zárt ülésen
tárgyalható

Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság

önkormányzati
képviselő
egyéb

egyéb

zárt ülés

Fejlesztési Bizottság

x

Pénzügyi Bizottság

x

2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont):
van (kitöltendő 2.1. és 2.2., 2.3. pontok)

nincs

2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása:
tárgyi éven belüli
éven túli
2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése)
igen (a fedezet a költségvetési rendelet …….melléklet…….sora)

2.3.

nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési
rendelet ……melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet ……. sorra
történő módosítással biztosítható)
fedezet megjelölése összegszerűen:……………………..Ft

3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre
vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont):
Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő,
Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma …..év …….hó…..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett

2015 év augusztus hó 14.
A borítólap kitöltésért felelős személy(ek):

1.
2.
3.

Név:

Beosztás:

Tóth László

jegyző

Aláírás

ELŐTERJESZTŐ

Polgármester

Előterjesztés száma: 205/2015.
NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. augusztus 27-i ülésére
Tárgy: Javaslat az utak egyirányusításával kapcsolatos korábbi döntések felülvizsgálatára.
Tisztelt Képviselő testület!
Mint Önök által is ismeretes Pilis Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a 29/2015. (I. 29.) számú
önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a 221/2014. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozatát
visszavonja, valamint Pilis Város közigazgatási területén belül a meghatározott utak egyirányosításának
megtartását 2015. 07. 01. napjáig engedélyezi.
A Pilisi Polgármesteri Hivatal megkereste a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitányság
Pilisi Rendőrőrsét, hogy adjon ki szakhatósági állásfoglalást a Pilis, Attila utca és Csaba utca
kétirányusításáról.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitányság Pilisi Rendőrőrse hatáskörében eljárva a
szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül megadta az alábbi indoklással:
„A fent nevezett utcákat megtekintettem, majd megállapítottam, hogy közlekedésbiztonsági szempontból a
kétirányusításnak akadálya nincs. Az útszakaszon az úttest szélessége és a hozzátartozó útpadka szélessége
és minősége alkalmas a biztonságos kétirányú gépjárműforgalom közlekedésére.”
A Csaba valamint az Attila utcai lakosok, valamint az Attila utcai Óvodába és a Széchenyi utcai Általános
Iskolába járó gyermekek szülei aláírás gyűjtést kezdeményeztek a fent nevezett utcák egyirányusításának a
megszüntetésére.

Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat terjesztem a T. Képviselő-testület elé.
HAT Á R O ZAT I

J AVA S LAT

1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. július 01. napjával Pilis Attila
utca valamint Pilis, Csaba utca kétirányusítását engedélyezi, mivel közlekedésbiztonsági szempontból a
kétirányusításnak akadálya nincs.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott döntéshez a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Simó Gáborné polgármester
Határidő: azonnal, az 1./-2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a döntést követő 15 napon belül.
Pilis, 2015. augusztus 14.
Simó Gáborné
polgármester

Az előterjesztés melléklete:
- Szakhatósági állásfoglalás
- Aláírásgyűjtő ívek
Az előterjesztést készítette: Tóth László jegyző
Az előterjesztést törvényességi szempontból felülvizsgálta: - Tóth László Jegyző
Az előterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes:
- a Képviselő-testület Fejlesztési Bizottsága,
- a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága.
Az előterjesztés megtárgyalásához eseti tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

