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Tárgy: Közúti forgalomszabályozási döntések  

 

 

 

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.  2016. március 24-én a Petőfiváros városrészben Kósa József önkormányzati 

 képviselő által tartott lakossági fórumon az a lakossági igény fogalmazódott meg, 

 hogy az 1996. évben zsákutcaként kialakított Sövény utca a közúti forgalom 

 számára ismételten kerüljön megnyitásra.   

 

A Sövény utca a Vízöntő - Alkony - Eper - Egyetértés utcák által határolt területen 

belül található. Ezen a területen helyezkedik el a Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés 

Utcai Óvodája, valamint a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola is.  

A Sövény utcában öt családi ház található. Az utca középső részénél virágládák zárják 

el az utat.  

A lakossági fórum óta eltelt időben a lezárást támogató és az azt ellenző lakosok 

aláírásával több beadvány érkezett Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalához.  

 

2016. május 10-én az érintettek részvételével egyeztetésre került sor.  

 



3 

 

A Sövény u. további zsákutcaként történő megtartása mellett az alábbi érvek 

hangzottak el: 

- az utca kiépítési paraméterei (szélesség, teherbírás) a lakó utcai funkciónak 

megfelelő, többlet forgalom esetén a burkolat gyors leromlása valószínűsíthető; 

- az utcában a lezárás ellenére az iskola kezdés és befejezés időszakában olyan nagy a 

forgalom, hogy a Sövény utcában lakók ebben az időtartamban nem tudják az 

ingatlanjaikat járművel megközelíteni;  

- a Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája, valamint a Kecskeméti Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rendszeresen szervez szabadtéri 

programokat a bekerítetlen zöldfelületen, ezért a gyermekek biztonsága érdekében 

fontos az átmenő forgalom nélküli út megmaradása.   

A Sövény u. megnyitása mellett az alábbi érvek hangzottak el: 

- az Egyetértés és az Alkony utcában kialakuló balesetveszélyes szituációk 

csökkentése; 

- a parkolási gondok enyhítése; 

- az Egyetértés és Alkony utcát terhelő járműforgalmi irányok megosztása.  

A terület alapvető problémája, ugyan úgy, mint a város más területein is, abban 

foglalható össze, hogy a köznevelési intézményekhez érkező járművek a rendelkezésre 

álló parkolók kevés száma miatt torlódást okoznak, mellyel balesetveszélyes helyzetet 

teremtenek.   

 

2016. május 10-én tartott egyeztetésen jelenlévők kölcsönösen elfogadták, hogy egy 

közlekedési szaktervező megvizsgálja, hogyan lehet az Alkony, Eper, Egyetértés, 

Vízöntő utcák által határolt tömb parkolási helyzetén javítani, a tömb forgalmi 

rendjének módosításával a kialakuló konfliktus helyzeteket csökkenteni. A tervező 

feladata annak vizsgálata is, hogy milyen változást idéz elő a jelenlegi lezárásnak az 

Egyetértés u. felöli oldalra történő áthelyezése.  

 

A tervezési szolgáltatás megrendeléshez a 1413061 „Út, járda, kerékpárút javítása, 

építése” elnevezésű előirányzati sor jelenleg forrást nem biztosít. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom 

A.) A Kecskemét, Alkony, Eper, Egyetértés, Vízöntő utcák által határolt tömb 

forgalmi rend felülvizsgálatához szükséges forrást Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) 

önkormányzati rendelete soron következő módosításakor a 1413061 „Út, járda, 

kerékpárút javítása, építése” elnevezésű előirányzati sort a várható tervezési 

díjjal megemelni. 

 

B.) A Kecskemét, Alkony, Eper, Egyetértés, Vízöntő utcák által határolt tömb 

forgalmi rend felülvizsgálatához szükséges forrást 2017. évi költségvetés tervezése 

során biztosítani.  

 

 

II.  Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája kérelmet nyújtott be, melyben az 

 Egyetértés utca óvoda előtti szakaszán sebességkorlátozás, megállási tilalom 

 bevezetését, valamint a nemrégiben kialakított parkoló területen három parkoló 

 területére az intézmény kizárólagos használatának engedélyezését kérte.  

 

Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája az Alkony, Eper, Egyetértés, Vízöntő 

utcák által határolt tömbön belül található. A parkolási helyzet javítása érdekében 
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2016. májusában a zöldfelület területén, gyephézagos betonelemek elhelyezésével, 

több parkoló állást alakított ki az önkormányzat. 

A 3,5 méter széles Egyetértés utca az Eper és a Vízöntő utca között egyirányú 

forgalmi útként van kijelölve. A parkolási műveletek gyors és biztonságos 

elvégzéséhez szükséges a keskeny burkolat teljes szélességben történő igénybevétele, 

továbbá a sebességkorlátozás bevezetése. 

 

A fentiek alapján az Egyetértés utca Eper utca és Sövény utca közötti szakaszán 

30 km/ó sebességkorlátozás, továbbá az utca jobb oldalán megállási tilalom 

bevezetését javaslom 2016. július 15. napjától.  

A kérelemben foglaltak szerint az Egyetértés utcai parkoló területen a Kálmán 

Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája kizárólagos használatára három 

várakozóhely kijelölését javaslom 2016. július 15 napjától.  

 

 

III.  Koroknai-Lehóczky Zsófia Bercsényi utcai lakos kérelmet nyújtott be, melyben a 

 Bercsényi utca első szakaszán a megállás megtiltását kérte.  

 

Az egyirányú forgalmi útként kialakított Bercsényi utca a Rákóczi út és a Bem utca 

között található. Az utca rövid, mintegy 10 méteres első szakasza keskeny, majd ettől 

kedve kiszélesedik.  Az utca paramétereihez igazodóan az első szakaszon csak a jobb 

oldalon, ettől kezdve mindkét oldalon engedélyezett a várakozás. A bal oldali 

várakozás tilalmát jelenleg „forgalom elől elzárt terület” útburkolati jel jelzi. Ez a 

kialakítás hosszú évek óta biztosítja az utca zavartalan forgalmát. 

 

Kérelmező tapasztalata szerint ez az útburkolati jel nem elégséges, a járművek 

szabálytalanul, az útburkolati jelen megállva eltorlaszolják az utcát.  

 

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

(XII. 21.) KM rendelet 4. § (5) bekezdése kimondja, hogy „A forgalomszabályozást a 

szükséges legkevesebb közúti jelzéssel kell megvalósítani.” 

 

A jelenlegi kialakítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, a Rákóczi út 

közvetlen közelében lévő utcában a városképet zavaró közlekedési táblák 

számának minimális szinten tartására is figyelemmel javaslom a jelenleg is 

működő forgalmi rend változatlan fenntartását.  

 

 

IV.  A HOFER Magyarország Ingatlan Kft. a bizottság 49/2016.(V.24.) VVB. számú 

 határozata 1.  pontjában hozott döntés megváltoztatását kéri.  

A bizottság a Bercsényi utcán a Rákóczi út 11-13. sz. alatti ingatlan kapubejárójának 

vonalában munkanapokon 6-7 óra között megállási tilalmat vezetett be 2016. június 1. 

napjától.  A kérelmező a megállási tilalom időbeli kiterjesztését kéri.  

 

A kérelemre figyelemmel javaslom a Bercsényi utcán a Rákóczi út 11-13. sz. alatti 

ingatlan kapubejárójának vonalában a megállási tilalom időbeli hatályát 6-10 óra 

közötti időszakra kiterjeszteni 2016. július 5. napjától.    
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V.  2016. május hónapban elkészült a Vacsi köz Nagy Lajos király körút és 445 sz. 

 elkerülő út közötti külső szakaszának karbantartása. A művelet során a földút felületét 

 kötőanyag nélkül, zúzottkővel stabilizálták. A lakossági visszajelzések alapján a 

 javított földúton a járműforgalom átlagsebessége megnövekedett, mely egyrészt 

 balesetveszélyes, másrészt a felületen lévő zúzottkő kipergését, a stabilizált földút 

 műszaki állapotának gyors leromlását okozza. 

 

A fentiek alapján a Vacsi köz Dráva u. és a 445. sz. elkerülő út közötti szakaszán 

az út műszaki állapotának védelme érdekében 30 km/óra sebességkorlátozás 

bevezetését javaslom 2016. július 15. napjától.  

 

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

elfogadását. 

 

Kecskemét, 2016. június 3.   

 

 

 

 Sipos László  

 tanácsnok  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2016.(VI. 28.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

A bizottság megtárgyalta Sipos László tanácsnok 10683-8/2016. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy 

A.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. 

(XII.17.) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor a 1413061 „Út, 

járda, kerékpárút javítása, építése” elnevezésű előirányzati soron a Kecskemét, 

Alkony, Eper, Egyetértés, Vízöntő utcák által határolt tömb forgalmi rend 

felülvizsgálatához szükséges forrást vegye figyelembe.  

 

B.) a 2017. évi költségvetés tervezése során a Kecskemét, Alkony, Eper, Egyetértés, 

Vízöntő utcák által határolt tömb forgalmi rend felülvizsgálatához szükséges forrást 

vegye figyelembe. 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen  

 

2. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskemét, Egyetértés utca Eper utca és Sövény utca 

közötti szakaszán 30 km/ó sebességkorlátozást, továbbá az utca jobb oldalán megállási 

tilalmat vezet be, valamint az Egyetértés utcai parkoló területén a Kálmán Lajos 

Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája kizárólagos használatára három várakozóhelyet jelöl 

ki 2016. július 15. napjától.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2016. július 15.  

 

3. A bizottság úgy dönt, hogy Kecskemét, Bercsényi utcában az utca első szakaszán a bal 

oldali megállási tilalmat külön jelzőtáblával nem jelzi, a jelenlegi forgalmi rendet 

változatlan formában fenntartja.  

 

4. A bizottság úgy dönt, hogy 2016. július 5. napjától a Kecskemét, Bercsényi utcán a 

Rákóczi út 11-13. sz. alatti ingatlan kapubejárójának vonalában a megállási tilalom 

időbeli hatályát 6-10 óra közötti időszakra kiterjeszti.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2016. július 5.  

 

5. A bizottság úgy dönt, hogy 2016. július 15. napjától a Kecskemét, Vacsi köz Dráva u. 

és a 445. sz. elkerülő út közötti szakaszán 30 km/óra sebességkorlátozást vezet be 

2016. július 15. napjától.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2016. július 15.  
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6. A bizottság felkéri Sipos László tanácsnokot, hogy a kezdeményezőket a fenti 

döntésről értesítse.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: azonnal 
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Melléklet a 10683-8/2016. számú előterjesztéshez 

 

 

 

I. Sövény utca és Egyetértés utca 
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II. Bercsényi utca  
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III. Vacsi köz  

 

 


