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Kiskunhalas Város Polgármesterének

ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2018. június 28-i ülésére
A 83/2016. Kth. számú határozat módosítása tárgyban
Tisztelt Képviselő-testület!
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2016. Kth. számú határozatával „Várakozási övezet”-et alakított ki többek között a Bethlen Gábor téren. A Képviselőtestület korábbi döntése nyomán elektromos töltőállomás épült ki a Bethlen Gábor tér déli oldalán, a kiépített parkolóhelyek Jósika utcai végénél.
A töltőállomás üzemeltetésének feltétele, hogy az azokhoz biztosított parkolóhelyek korlátozásmentesen használhatóak legyenek, hiszen a töltés ideje meghaladhatja a jelenleg biztosított
2 óra időtartamú parkolási lehetőséget.
A környezetbarát és fenntartható közlekedés elterjedésének elősegítése miatt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a határozat módosításával a töltőállomás melletti két parkolóhelyet
vonja ki a várakozási övezetből.
Határozati javaslat:
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2016. Kth. számú határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
2.) Az Önkormányzat a KRESZ 17. § (1) bekezdés e/2. pontja szerinti „Várakozási
övezet”-et alakít ki az alábbi városrészekben található kiépített várakozóhelyeken, kivéve az elektromos töltőállomások használatára biztosított parkolóhelyeket. A közúti
jelző táblákat és a kiegészítő táblákat a KRESZ 112/d; 112/e és a 114. ábra szerint kell
elhelyezni.
Munkanapokon 8-18 óra között
− Bethlen Gábor tér
− Hősök tere
− Református templom melletti parkolók
− Thúry József utca
− Városháza utca
− Jósika utca
2. A Képviselő-testület megbízza a Halsi Városgazda Zrt.-t, hogy a várakozási övezet végét jelző táblákat a módosított határozat szerinti helyre helyezze át.
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