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Tisztelt Bizottság! 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése szerint a közút forgalmi 

rendjét önkormányzatunk, mint a közút kezelője alakítja ki, illetve a forgalmi körülmények, 

vagy a baleseti helyzet jelentős változása esetén felülvizsgálja azt, és, amennyiben szükséges 

módosítja. Erről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés 

és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 

rendelete 2. mellékletének 6.1.4. pontja értelmében a Tisztelt Bizottság dönt.  

A fentiekre tekintettel az elmúlt időszakban beérkezett kérelmek alapján indokolt az egyes 

közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata az alábbiak szerint:  

 

I. A Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója kezdeményezte, hogy a Cifrapalota 

 Klapka utcai bejáratánál a műtárgyak és egyéb installációk szállításához kerüljön 

 kijelölésre kizárólagos használatú parkolóhely.  

 

A belvárosban a parkolóhelyek hiánya miatt a kiemelkedő értéket képviselő 

műtárgyanyagot esetenként nagyobb távolságból kell behordani az épületbe így kitéve 

az időjárás okozta károknak, vagy az utcán közlekedő emberek figyelmetlenségének.  

 

A Rákóczi út rekonstrukcióját megelőzően a Klapka utcában korábban is volt a 

múzeum részére fenntartott várakozóhely. 

 

A fentiek alapján javaslom a Klapka utcában, a Cifrapalota hátsó bejáratánál 

„Várakozni tilos” „Hétköznapokon 8:00-18:00” „15 m” „Kivéve engedéllyel” 

jelzőtábla elhelyezésével a műtárgyakat szállító jármű részére 2016. január 15. 

napjától a múzeum kizárólagos használatára parkolóhelyet biztosítani.  

 

 

II. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága kezdeményezte, hogy a 

 Szabadság tér 1. szám alatt lévő székházuk előtt az igazgatóság dolgozói részére 

 fenntartott három parkolóhelyet jelöljön ki a közút kezelője.  
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A lefolytatott egyeztetéseket követően a Kecskeméti Városrendészet tájékoztatása 

alapján a megyei igazgatóság megfelelő számú éves, rendszámtól független parkoló 

bérlettel rendelkezik.   

 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 

(XII. 21.) KM rendelet mellékletében szereplő Forgalomszabályozási Műszaki 

Szabályzat (továbbiakban: FMSZ) 35.8. pontja szerint: „A várakozási tilalom hatálya 

alól felmentett járművek meghatározott körét feltüntető kiegészítő tábla 

a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó 

szervek székhelye homlokzatának …  

hosszában helyezhető el, e szervek járműveinek a várakozási tilalom hatálya alóli 

mentesítése érdekében. A kiegészítő táblán egyértelművé kell tenni, ha a mentesítés 

kiterjed az ott dolgozók, vagy az oda ügyintézésre érkezők személygépkocsijaira.” 

 

A fentiek alapján javaslom a Szabadság tér 1. számú épület bejáratánál 

„Várakozni tilos” „Hétköznapokon 7:00-18:00” „Kivéve engedéllyel” jelzőtábla 

elhelyezésével 2016. január 15. napjától a Magyar Államkincstár járművei 

részére három parkolóhelyet biztosítani.  

 

Mindezekre figyelemmel kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

 

Kecskemét, 2015. november 20. 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

 alpolgármester  

http://uj.jogtar.hu/
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2015. (XII. 15.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomtechnikai döntések 

 

A bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 32935-3/2015. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy a Klapka utcában, a Cifrapalota hátsó bejáratánál 

„Várakozni tilos” „Hétköznapokon 8:00-18:00” „15 m” „Kivéve engedéllyel” 

jelzőtábla elhelyezésével 2016. január 15. napjától a múzeum kizárólagos használatára 

parkolóhelyet biztosít.  

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

Határidő: 2016. január 15.  

 

2. A bizottság úgy dönt, hogy a Szabadság tér 1. számú épület bejáratánál „Várakozni 

tilos” „Hétköznapokon 7:00-18:00” „Kivéve engedéllyel” jelzőtábla elhelyezésével 

2016. január 15. napjától a Magyar Államkincstár járművei kizárólagos használatára 

három parkolóhelyet biztosít.  

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

Határidő: 2016. január 15.  

 

3. A bizottság felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a 

kezdeményezőket a fenti döntésekről értesítse.  

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

Határidő: 2015. december 30.   
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Melléklet a 32935-3/2015. számú előterjesztéshez 

 

 

 

I. Klapka utca 
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II. Szabadság tér  

 

 

 
 


