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Kossuth tér 1. 

 Az előterjesztés készítésében közreműködött: 

 Településfejlesztési osztály 

 Az előterjesztést véleményezi: 

 Pénzügyi Bizottság 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 

A Volán társaságok Abony, Kossuth téren kívüli parkolásának megoldására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A KMOP-5.2.1/B-09-02f-2010-0010 számú pályázat keretein belül a Kossuth tér 

buszsávjának (5507 hrsz.) rehabilitációját követően egyeztetés összehívására került sor 2012. 

augusztus 29.-én. Az egyeztetés tárgyát a Volán (Volánbusz Zrt., Jászkun Volán Zrt.) 

társaságok tulajdonában lévő autóbuszok (2 db csuklós busz és 3 db szóló busz), a Kossuth 

téren kívüli éjszakai parkolásának megoldása képezte.  

Az egyeztetésen a Volán társaságok képviselőit tájékoztattuk, hogy a jövőben Abony Város 

Önkormányzata - mint útkezelő - nem járul hozzá, hogy parkolás céljára használják a 

térfelületet.  

A városképi megfontolásokon túl, a közbiztonsági és vagyonvédelmi szempontok szem előtt 

tartása (a térfigyelő rendszer működése korlátozott a buszok takarásából kifolyólag) valamint 

a térfelület állagának megóvása szól. 

 

A Volán társaságok tudomásul vették Abony Város Önkormányzat álláspontját, és segítséget 

kértek a lehetséges megoldásokra, melyek a következőek: 

– Abony 871 hrsz.-ú ingatlan, mely a Magnum Hungária Kft. (1138 Bp. Népfürdő u. 22. 

5.em.) Penny Market parkolója; 

– Abony Szelei út 1 sz. előtti parkoló; 

– Abony Város Önkormányzat hozzájárul, hogy a gépjármű vezető kollégái az otthonuk 

közelében parkoljanak a busszal, amennyiben a megjelölt útszakasz műszaki/fizikai 

adottságai lehetővé teszik azt. 

 

2012. szeptember 04-én levél formájában a Volán társaságok képviselői tájékoztatásra 

kerültek, hogy a buszsáv forgalomnak való mielőbbi átadása érdekében az átépítési 

munkálatok idejére kialakított ideiglenes buszmegállót parkolás céljára 2012. október 01-ig 

Abony Város Önkormányzata biztosítja. 

 

A Volán társaságok a fenti helyszíneket megvizsgálták.  A Volánbusz Zrt. 2012. szeptember 

07-én kelt levelében jelezte, hogy „ a Penny Market parkolójának használatát és a 

járművezetők otthona előtti parkolást nem tartja elfogadhatónak” és helyszíni bejárás 

összehívást jelölt ki a Szelei út 1. szám előtti parkoló megvizsgálására, melyre meghívták a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. is mint az adott útszakasz kezelőjét. A bejáráson megállapításra 

került, hogy a Volánbusz Zrt. 2 db szóló autóbuszának számára a parkoló alkalmas lehet, 

amennyiben a parkoló műszaki tulajdonságai megfelelőek buszok parkolására. Telefonon 

felkeresésre került Kerekiné Feld Ildikó a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársa, aki a 

Szelei út felújítási munkálatainak műszaki ellenőre volt. Tájékoztatása alapján a parkoló nem 

alkalmas nehéz gépjárművek parkolására. 
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A Jászkun Volán Zrt.-vel folytatott telefonos egyeztetésen bizonyosságot nyert, hogy a fenti 

alternatívák számukra nem megfelelőek, ezért további megoldásokat kerestünk: 

 írásos megkeresést intéztünk a Lidl Magyarország Bt. felé a Szelei úti ingatlanuk 

vonatkozásában ,  

 felvettük a kapcsolatot az Abokom Nonprofit Kft.-vel a Tamási Áron utcai telephely 

vonatkozásában, továbbá  

 vizsgáltuk a Kécskei út 1. szám alatti ingatlan igénybevételének lehetőségét. 

 

Gáspár Csaba ügyvezető igazgató Úr nyilatkozatott tett, hogy tudja vállalni a Tamási Áron 

utcai telephelyükön a buszok parkolását, azonban egyeztetést kért a Volán társaságok 

jelenlétében. A Jászkun Volán Zrt. részvételével 2012. szeptember 19.-én a helyszíni 

egyeztetés és bejárás lezajlott, mely eredményeként megállapítást nyert, - egy csuklós 

autóbusszal kipróbálva -, hogy jelenleg a telephely egy csuklós busz befogadására alkalmas, 

további tereprendezéssel (zúzottkő feltöltéssel) plusz egy csuklós vagy szóló busz parkolására 

alkalmassá válhat a telephely. A Jászkun Volán Zrt. képviselője jelezte, hogy a telephelyre 

való ki-behajtás a nagykapu méretéből adódóan szűkös, baleset veszélyes. Az időjárási 

körülmények változásával (havazás, esőzés) a telephelyre való be- kihajtás illetve az ottani 

közlekedés nehézkessé, veszélyessé válhat.   

 

A Kécskei út 1. szám alatti ingatlan tereprendezéssel (megfelelő vastagságú zúzottkő réteg 

terítése) alkalmas lehet a buszok számára azonban a területre való behajtás a Magyar Közút 

Nonprofit Kft kezelésben álló Kécskei útról, vagy a János utca felől lehetséges, melynek 

megközelítésére a megfelelő útcsatlakozás kiépítése szintén szükséges.  

 

A Lidl Magyarország Bt. Szelei úti ingatlanjának hasznosításhoz szintén szükségesek terület 

rendezési munkálatok, de mivel magán területről van szó így a terület rendezés költségei 

magántulajdonnál kerülnének felhasználásra, ezért a lehetőségek közül elvetésre került.  

 

A Jászkun Volán Zrt. képviselője felvetette továbbá, hogy a 2012. október 01-ig 

engedélyezett ideiglenes Római Katolikus Templom előtti területen történő parkolás 

megoldást jelentene a parkolási problémára, amennyiben ezt Abony Város Önkormányzata 

véglegesen engedélyezi. Ez - álláspontjuk szerint - mindkét fél részére költségmenetes 

megoldást jelenthet. 

 

A Volán társaságok számára a többlet futás éves szinten jelentős költséget jelent, fedezettel 

nem rendelkeznek újabb telephely kialakításra. A buszok parkolásra alkalmas terület 

kijelölését és kialakítását, és annak fedezetének biztosítását teljes mértékben Abony Város 

Önkormányzat feladatának tekintik. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  8.§ (1) „A települési 

önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:helyi tömegközlekedés„.  

 

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az 

autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. 

(XII.7.) Kormány rendelet 13. § -a értelmében :  

„ (1) Az 1071/2009/EK rendelet 5. cikkében foglaltak a közúti közlekedési szolgáltatást 

végző gazdálkodó szervezet székhelyére vonatkoznak. (2) A gazdálkodó szervezet a közúti 

közlekedési szolgáltatás végzéséhez használt járműveit a telephelyén vagy - legfeljebb 10 

jármű esetén - tárolóhelyén tárolhatja. Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű - a 

(3) bekezdésben foglalt esetet kivéve - közúton vagy más közterületen nem tárolható. (3) A 

közút kezelője kivételesen indokolt esetben - olyan helyen, ahol a jármű a közúti 

forgalmat nem zavarja - hozzájárulhat a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 

jármű közúton vagy közterületen való tárolásához.” 
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A tárolás fogalmát a hivatkozott rendelet 2. § (1) bek  9. pontja adja meg: „jármű tárolása: a 

teherjármű és az autóbusz (a továbbiakban együtt: jármű) elhelyezése az e célból kijelölt 

helyen arra az időszakra, amely alatt a járművel az 1. § (1) bekezdés aa)-ac) pontjaiban 

meghatározott tevékenységet nem végzik, kivéve az e tevékenységek folytatása között a 

belföldi székhelyű üzembentartó esetén 7 órát, külföldi székhelyű üzembentartó esetén 24 

órát meg nem haladó időtartamú várakozást;” 

 

Álláspontunk szerint a hivatkozott jogszabályhely szerinti útkezelői engedélynek a 

városközpontban történő megadása nem indokolt, sőt szükséges lehet megvizsgálni olyan 

forgalomszervezési megoldás kialakítását, amely a városközpontban az autóbuszok egy óránál 

hosszabb időtartamú parkoltatását is megtiltja.  

 

A Volán társaságok számára biztosított ideiglenes parkoló használata 2012. október 01-ig 

engedélyezet, azonban  a döntés meghozatalának és végrehajtásának idejére indokolt lehet 

továbbra is biztosítani a területet a társaságok számára.   

 

Abony Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kécskei u. 1.  alatti ingatlanon elvégzendő 

munkálataira az árajánlatok bekérései folyamatban vannak.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 
 

 

…/2012.(IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat 

A Volán társaságok Abony, Kossuth téren kívüli parkolásának megoldására 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Bizottságot, 

hogy vizsgálja meg a Kossuth tér forgalmi rendjét, és a szükséges intézkedéseket 

tegye meg  a buszok éjszakai parkolásának és az egy óránál hosszabb várakozási 

idejének tiltása érdekében. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Abony, 

Kécskei ú 1. szám alatti ingatlan buszok számára alkalmas parkoló helyek 

kialakítása történjen meg. A kialakítás fedezetét a…. terhére biztosítja. 

 

3. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a parkoló kialakítására 

vonatkozó szerződést a ……………………….. –tal  …………………………… 

forint összegben kösse meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Volán társaságok 

 

 

Abony, 2012. szeptember 21. 

 

        Romhányiné dr. Balogh Edit sk. 

         polgármester 


