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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. április 10-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Helyi járatú autóbusz menetrend módosítása: „Várpalota OTP” megnevezésű
megállóhely megszüntetése

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nagy György irodavezető
Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Iroda

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság

A határozat-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Nagy György     dr. Szivák-Döbörhegyi Csilla Sándor Tamás      dr. Ignácz Anita Éva
  irodavezető                  jogi előadó                              aljegyző                       jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Korábban több alkalommal is felvetődött már az Újlaky utcában az OTP előtti helyi járatú
autóbusz megállóhely megszüntetésének lehetősége.
A  tavaly  januári  utasszámlálás  alapján  kevés  utas  használja  a  megállót,  elsősorban  a
Szabadság téri átszállás érdekében.
Jelenleg folyik az Újlaky u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiség gyermekorvosi
rendelővé alakítása, és a rendelő megnyitását követően ott /elsősorban/ az orvosok gépkocsijai
és a betegszállító járművek részére parkolási lehetőséget is szükséges biztosítani napközben.
Az  Újlaky  utcában  a  parkolási  igényekhez  képest  eddig  is  kevés  volt  a  várakozóhely.
Amennyiben  a  buszmegálló  megszüntetésre  kerül,  annak  helyén  három gépkocsi  számára
biztosítható parkolási lehetőség.
Előterjesztésemhez  mellékelem  a  Bakony  Volán  Zrt.  állásfoglalását  is  a  megállóhely
megszüntetése  ügyében.  Az  állásfoglalásban  a  szolgáltató  egyetért  a  megszüntetéssel,
különösen arra hivatkozva, hogy az autóbuszok több esetben nem tudnak beállni a megállóba,
az utasok az úttestre tudnak leszállni, ami baleseti lehetőséget teremt.
A megálló  megszüntetése  kapcsán  a  buszváró  létesítmény  felszabadul,  melyet  olyan  más
megállóban lehet hasznosítani, ahol jelenleg nincs fedett buszváró.
A  megálló  megszüntetése  a  Bakony  Volán  Zrt.-vel  megkötött  közszolgáltatási  szerződés
vonalhálózati és menetrend mellékleteinek módosítását vonja maga után, ezért az ügyben a
Képviselő-testület döntése szükséges.

A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,  hogy a határozattervezet
elfogadása ügyében hozza meg döntését! 

V á r p a l o t a ,  2014. március 26.

                                                                                                                               Talabér Márta
                         polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete                        Határozati javaslat
Várpalota Gárdonyi G. u. 39.
8100

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  április  10-i  ülésén a  következő
határozatot hozta:

…/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

1. Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testülete elhatározza,  hogy a „Várpalota
OTP”  megnevezésű  menetrend  szerinti  helyi  járatú  autóbusz  megállóhelyet  2014.
május 1-jétől megszünteti.

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
megállóhely megszüntetésével összefüggésben a menetrend szerinti autóbusz járattal
történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 1/a és 1/b melléklete
módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 1.m
Felelős:   Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

                                                   

Várpalota, 2014. április 10.

       Talabér Márta                                         dr. Ignácz Anita Éva
         polgármester                             jegyző




