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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2015. március 24-én tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Közúti forgalomtechnikai 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:  

 

A Kossuth körúttal párhuzamos szervizút melletti ingatlanok lakói a szervizút Tizedes 

utca irányából történő kizárólagos megközelítése érdekében annak a Mezei utcai 

torkolatnál történő lezárását kérték. 

 

A Kossuth körút mellett a Tizedes utca és a Mezei utca között lévő szervizút, az 

országos közút melletti ingatlanok kiszolgálását hivatott biztosítani. Ezt az útszakaszt 

a járművezetők gyakran használják arra is, hogy a Kossuth körút és Mezei utca 

kereszteződésében lévő jelzőlámpát kikerüljék. A 340 méter hosszú földút szélessége 

10 méter. A nagyobb forgalom miatt a földút éves fenntartási költsége is 

megemelkedett.  

A szervizút a jelzőlámpás kereszteződés közvetlen közelében, attól mintegy 15 

méterre található. A jelenlegi forgalmi rend szerint a nagykörút irányából közlekedve a 

Mezei utcáról nem lehet a szervizútra balra kanyarodni, továbbá a szervizútról sem 

lehet balra, a Mezei utcára kikanyarodni.  A kereszteződésben kizárólag a jobbra 

kisíves mozgások engedélyezettek.  

A 2014. szeptember 9-én tartott helyszíni szemlén azonban az volt megállapítható, 

hogy járművezetők közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyva közlekednek, 

ezzel a forgalmas csomópontban balesetveszélyes helyzetet teremtenek. 

  

A szemlén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője az útszakasz tervezett lezárása 

ellen kifogást nem emelt.  
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A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője a kereszteződés 

lezárásának feltételeként előírta, hogy az útszakaszon legalább 200 méterenként 

tűzcsapot kell biztosítani.   

A BÁCSVÍZ Zrt. által megküldött árajánlat szerint az utcában egy tűzcsap létesítése 

szükséges, melynek tervezési és kivitelezési költsége együttesen 450.000 Ft + ÁFA. 

 

A szervizút Mezei utcai torkolatának fizikai lezárásához 2 db 3500 x 810 x 680 mm 

(hosszúság x magasság x szélesség) méretű New Jersey típusú betonelem szükséges, 

melyek együttes bekerülési költsége megközelítőleg 350.000 Ft + ÁFA. 

 

A szervizút Mezei utcai lezárásával a szabálytalan balra kanyarodó mozgások 

lehetetlenné válnak, így a kereszteződés közlekedésbiztonsága javul, az átmenő 

forgalom megszűnése az útszakasz éves fenntartási költségének csökkenését 

eredményezi.  

A lezáráshoz szükséges beavatkozások együttes költsége 950.000 Ft + ÁFA összegre 

becsülhető.  

 

A fentiek alapján javaslom a Kossuth körút mellett lévő, a Tizedes utca és a 

Mezei utca között lévő szervizút Mezei utcai kereszteződésénél fizikai elkorlátozó 

elemek alkalmazásával történő lezárását, az útszakasz zsákutcává történő 

átalakítását. Az átalakításhoz szükséges forrást a jelenleg rendelkezésre álló 

előirányzatok terhére javaslom biztosítani.  

 

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

elfogadását. 

 

Kecskemét, 2015. március 12.  

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

 alpolgármester  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2015. (III. 24.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomtechnikai döntések 

 

A Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 4694-2/2015. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

1. A Bizottság úgy dönt, hogy a Kossuth körút mellett lévő, a Tizedes és a Mezei utca 

között lévő szervizutat a Mezei utcai kereszteződésénél fizikai elkorlátozó elemek 

alkalmazásával lezárja és az útszakaszt zsákutcának jelöli ki.  

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

Határidő: folyamatosan  

 

2. A Bizottság felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a 

kezdeményezőket a fenti döntésről értesítse.  

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

Határidő: 2015. április 10.  
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Melléklet a 4694-2/2015. számú előterjesztéshez 

 

 

Kossuth körúttal párhuzamos szervizút 

 

 

 


