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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. augusztus 13-i ülésére

Tárgy: Személygépkocsi parkolók létesítése
Ikt.sz.: LMKOH/1401/19/2015., LMKOH/336/28/2015.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az utóbbi időben egyre több alkalommal kerültek szóba a városközpont parkolási nehézségei, valamint a
Szabadság tér 7. szám (Szent István Patika) előtti forgalmi és parkolási problémák, melyek megoldására az
alábbi javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.
1.) Szabadság tér 14. számú társasház játszótér felöli oldalán a földes parkoló, az út és járdaépítési projekt
keretében murvás burkolattal már elkészült.(minőségi változás)
2.) Szabadság tér 16. szám előtti (emeletes házak közötti belső rész) földes parkoló murvás kialakítása és a
száraz lábon történő megközelítését szolgáló térkő járda az út és járdaépítési projekt keretében már
megvalósult.(minőségi változás)
3.) A Mizsei utca elején a páratlan oldalon (Egészségház parkolójával szemben) a párhuzamos parkolásra
alkalmas murvás parkoló az út és járdaépítési projekt keretében hamarosan elkészül.(minőségi változás)
4.) Az Attila utca elején az iskola bejárójáig tartó párhuzamos térkő burkolatú parkoló tervei és a 3 évig
érvényes jogerős építési engedély elkészült. A kivitelezésre kért piackutató indikatív ajánlat 2.053.936.Ft. Az iskola miatt még ebben az évben indokolt lenne megvalósítani.
5.) Attila utca bal oldalán az Attila u. 4. szám alatti társasház és az óvoda előtti út között lévő jelenleg
füves területen létesítendő 13 férőhelyes térkő burkolatú parkoló és a hozzá tartózó 2 db kijelölt
gyalogátkelőhely tervei és a 3 évig érvényes jogerős építési engedélye elkészült. A kivitelezésre kért
piackutató indikatív árajánlat összege 6.926.952.-Ft. Indokolt,de később javaslom megvalósítani.
6.) Ceglédi út jobb oldalán (a kollégium előtti parkoló folytatásaként) a Május 1. utcáig húzódó térkő
burkolatú parkoló tervei és a 3 évig érvényes jogerős építési engedélye elkészült. A kivitelezésre kért
piackutató indikatív ajánlat összege 8.822.662.-Ft. Az új sportcsarnok építése miatt később javaslom
megvalósítani.
7.) A Szabadság tér 7-8. (Gyógyszertár és Posta) előtti közterület térburkolat felújítási és közlekedési
rendjének felülvizsgálatára szóló terv elkészült, melyre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun
Megyei Igazgatósága közútkezelői hozzájárulását megadta, melynek érvényessége 2 év. A kivitelezésre
kért piackutató indikatív ajánlat összege 7.264.501.-Ft. Indokolt lenne még ebben az évben
megvalósítani.
Fenti parkoló fejlesztések közül ebben az évben az Attila utca elejére tervezett térkő parkoló és a Szabadság tér
7-8. (Gyógyszertár és Posta) előtti térburkolat felújítási munkák megvalósítását javaslom, melyek várható
bekerülési költsége az előzetes árajánlatok alapján 9.318.437-Ft.
Az adósságkonszolidációs keretből a parkolók építését nem lehet finanszírozni és pályázati lehetőségről sem
tudok ezen munkálatok fedezetére.
Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak.
1.sz. melléklet: Parkolókra adott ajánlatok összesítő táblázata
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2.sz. melléklet: Szabadság tér 7-8. előtti közterület fejlesztésére vonatkozó árajánlat
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Határozat-tervezet
…../2015. (…) ÖH.
Személygépkocsi parkolók létesítése

Határozat
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az előterjesztésben szereplő
fejlesztések közül az Attila utca elejére tervezett térkő parkoló és a Szabadság tér 7-8. sz. előtti közterületre
készült burkolat felújítási munkák még ebben az évben megvalósuljanak.
2./ Az 1./ pontban rögzített fejlesztések pénzügyi fedezetének az általános tartalék kerül megnevezésre azzal,
hogy a fejlesztés összege következő költségvetési rendelet módosításánál lesz elkülönítve.
3/. A Képviselő-testület megbízza Basky András polgármestert, hogy a kivitelezés előtt a szükséges
közbeszerzési eljárást lefolytassa és a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megkösse.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. augusztus 13.
Lajosmizse, 2015. augusztus 07.

Basky András
polgármester sk.
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Az előterjesztés 1.sz. melléklete
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Az előterjesztés 2.sz.melléklete
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