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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. Cseke Péter a Kecskeméti Katona József Színház igazgatója kezdeményezte, hogy a 

színház háta mögött lévő kis forgalmú utcában a Kecskeméti Katona József 

Színházban dolgozók részére fenntartott parkolóhelyeket jelöljön ki a közút kezelője.  

 

A színház dolgozói az épületet körülvevő sorompóval lezárt, a színház kizárólagos 

használatában lévő szervizúton és a jelenleg felújítás alatt álló zöldfelületen parkolnak. 

A szervizúton rendelkezésre álló parkolóhelyek szám nem elegendő.  

 

A színház épülete mögötti, a Trombita utcát és a Bajcsy-Zsilinszky Endre körutat 

összekötő utca fizető várakozó övezetben található. Az utcában található a Kecskeméti 

Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola, a Ruszt József Stúdió Színház, továbbá egy 

irodaház, melyben számos vállalkozás és szervezet - többek között a Bács-Kiskun 

Megyei Iparszövetség, a Bács-Kiskun Megyei Takarékszövetkezetek Szövetsége, 

Bács-Kiskun Megyei Lakásszövetkezetek Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetsége, Bács-Kiskun Megyei Bűnmegelőzési, Kábítószerelleni és 

Ifjúságvédelmi  Alapítvány, Magyar Szakszervezeti Szövetség - működik.  
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Az egyirányú forgalmi út jobb oldalán leállósáv van kialakítva. A leállósávot a stúdió 

színházhoz tartozó bejárat osztja ketté. Az első, az irodaház előtti szakaszon kilenc, az 

általános iskola előtti szakaszon nyolc parkolóhely található.  

Az általános iskola a közelmúltban kérte egy mozgáskorlátozott parkolóhely 

kijelölését, melynek kialakítása folyamatban van.  

 

A helyi adottságok figyelembevételével a Trombita utcát és a Bajcsy-Zsilinszky 

Endre körutat összekötő utca első szakaszán lévő leállósávon javaslom a színházi 

dolgozók kizárólagos használatára várakozóhelyek kijelölését 2017. január 15. 

napjától.   

 

II. Lakossági észrevétel szerint a Hajagos, Erzsébet, Kistemplom és Kanyar utcákban 

nincs sebességkorlátozó tábla, annak ellenére, hogy az utcákban több olyan 

közintézmény is működik, mely ezt indokolttá teszi.  

 

Az Erzsébetvárosban található többek között a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája, valamint a Piarista Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium kihelyezett tagozata.  

 

A gyermekek biztonsága érdekében javaslom az intézményeket határoló Hajagos 

utca Kistemplom és Kanyar utca közötti szakaszán, a Kistemplom utca Zrínyi 

Ilona és Hajagos utca közötti szakaszán, valamint a Kanyar utca Sarkantyú és 

Hajagos utca közötti szakaszán 30 km/ó sebességkorlátozás bevezetését 2017. 

január 15. napjától.  

 

III. Az önkormányzathoz érkezett lakossági kérelemben a Wesselényi utca 1/A. szám előtt 

mozgáskorlátozott várakozóhely kijelölését kezdeményezték.  

  

A belvárosban található egyirányú Wesselényi utca a Nagykőrösi utcát és a Rákóczi 

utat köti össze. Az út jobb oldalán, a páros oldalon, leállósáv van kialakítva.  

  

A kérelemre tekintettel javaslom 2017. január 15. napjától a Wesselényi utcában 

meglévő várakozóhelyek közül egyet mozgáskorlátozott parkolóhelyként 

kijelölni.  

 

IV. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési 

Bizottsága a 39/2015. (IV. 28.) VVB. számú határozat 1. pontjában döntött arról, hogy 

a Teleki László utcát az Áprily Lajos utca irányából a Szent Imre utcai kereszteződés 

irányába egyirányú forgalmi útként jelöli ki.  

A lakók által kezdeményezett forgalmi rend bevezetését az alábbiak indokolták. 

Az Irinyi utca - Szent Imre utca - Teleki László utca által határolt épülettömbben 

található a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakképző Iskola, 

valamint a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola. A járművek jellemzően a 

Szent Imre utca két oldalán, illetve a Teleki László utcában az iskola épülete előtt lévő 

várakozóhelyeket, továbbá az iskola épületével szemben a lakóépületek előtti zöld 

sávot, valamint az úttest területét veszik igénybe. 

A Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakképző Iskola épületétől a 

járművek vagy a Teleki László utcán keresztül a Széchenyi körút irányába, vagy az 

utca hátsó szakaszát igénybe véve, az ott lévő lakótömböt körüljárva fordulnak meg és 

jutnak vissza az Irinyi utcai kereszteződéshez.  
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A Teleki László utcán egy kis sugarú, be nem látható útkanyarulat van, mely miatt a 

szemben közlekedő járművekben több esetben anyagi kár keletkezett.  

A Teleki László utca ezen szakaszán tíz lakóingatlan található. Az egyirányú forgalmi 

rend bevezetése miatt az ingatlanok szabályszerű megközelítéséhez többlet út 

igénybevétele szükséges, mely többlet forgalmat generál, ugyanakkor a Teleki László 

utcában kialakított parkolók megközelítése biztonságosabbá válik, az útszakaszon lévő 

be nem látható ívben szembetalálkozás nem alakulhat ki, mely összességében 

kedvezőbb közlekedési helyzetet eredményez.  

 

2016. október 26-án a lakók képviselői, valamint az érintett intézmények vezetői 

részvételével egyeztetésre került sor, melyen a lakók kifejezetten kérték a kétirányú 

forgalmi rend visszaállítását arra hivatkozással, hogy a bevezetett forgalmi rendnek 

köszönhetően megnövekedett az ingatlanjaik előtt lévő útszakaszon a forgalom.  

 

A fentiekre tekintettel javaslom 

A.) A Teleki László utca paramétereihez illeszkedő jelenlegi forgalmi rend 

fenntartását.  

B.) A Teleki László utcában a kétirányú forgalmi rend visszaállítását 2017. 

január 15. napjától.  

 

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

elfogadását. 

 

Kecskemét, 2016. november 4.  

 

 

 

 Sipos László  

 tanácsnok  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2016.(XI. 22.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

A bizottság megtárgyalta Sipos László tanácsnok 28047-3/2016. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy a Trombita utcát és a Bajcsy-Zsilinszky Endre körutat 

összekötő utca első szakaszán (a Trombita utcától a Ruszt József Stúdió Színház 

bejáratáig) lévő leállósávon a Kecskeméti Katona József Színház dolgozóinak 

kizárólagos használatára várakozóhelyeket jelöl ki 2017. január 15. napjától.   

 

2. A bizottság úgy dönt, hogy a Hajagos utca Kistemplom és Kanyar utca közötti 

szakaszán, a Kistemplom utca Zrínyi Ilona és Hajagos utca közötti szakaszán, 

valamint a Kanyar utca Sarkantyú és Hajagos utca közötti szakaszán 30 km/ó 

sebességkorlátozást vezet be 2017. január 15. napjától.  

 

3. A bizottság úgy dönt, hogy 2017. január 15. napjától a Wesselényi utcában meglévő 

várakozóhelyek közül egyet mozgáskorlátozott parkolóhelynek jelöl ki.  

 

4. A bizottság úgy dönt, hogy 

A.) A Teleki László utcában a jelenlegi forgalmi rendet változatlan formában 

fenntartja.  

B.) A Teleki László utcában a kétirányú forgalmi rendet 2017. január 15. napjától 

visszaállítja.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2017. január 15.  

 

5. A bizottság felkéri Sipos László tanácsnokot, hogy a kezdeményezőket a fenti 

döntésekről értesítse.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: azonnal 
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Melléklet a 28047-3/2016. számú előterjesztéshez 

 

 

 

I. Katona József tér (Trombita utcát és a Bajcsy-Zsilinszky Endre körutat összekötő utca)  
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II. Hajagos utca, Kistemplom utca és Kanyar utca  
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III. Wesselényi utca  
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III. Teleki László utca  

 

 


