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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2015. április 28-án tartandó ülésére 

 

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:  

 

Bíró Attila Kecskemét, Teleki László utcai lakos a Szent Imre utcai iskolatömb 

környezetében az iskola kezdés és befejezés időpontjában jelentkező parkolási gondok 

és kaotikus forgalmi állapotok miatt a Teleki László utca hátsó - református temetőnél 

lévő - szakaszának lezárását, vagy egyirányú forgalmi úttá történő kijelölését 

javasolja.  

 

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

található a Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Kocsis Pál 

Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolája, 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 parkolási igény kielégítése érdekében néhány éve rendezésre került az iskola épülete 

előtti közterület, melynek során járda és több parkolóhely épült a Teleki László 

utcában. A megvalósított beruházás ellenére a csúcsforgalmi időszakban a 

parkolóhelyek kapacitása - a város más pontjain található oktatási intézményekhez 

hasonló módon - elégtelennek mutatkozik, torlódások alakulnak ki. Ugyanakkor a nap 

további szakaszában a parkolóhelyek kihasználatlanul, üresen állnak. 

 

A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági 

Szakközépiskola és Szakiskolája 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 utca hátsó szakasza átjárhatóságának fenntartása szükséges ahhoz, 

hogy a Szent Imre utcában az Irinyi utcai kereszteződés irányába közlekedők esetében 

hosszan tartó forgalmi műveletek végrehajtására - tolatás, megfordulás - 

szükségszerűen ne kerüljön sor.  

Az utca lezárásával, az átjárhatóság megszüntetésével a Szent Imre utcában a 

jelenleginél kedvezőtlenebb közlekedési helyzet alakulna ki.  

A fentiek miatt a Teleki László utca hátsó szakaszának lezárását, zsákutcává 

történő kijelölését nem javaslom. 

 

Az utcában egyirányú forgalom bevezetésére az Áprily Lajos és a Szent Imre utcai 

kereszteződések közötti szakaszon kínálkozik lehetőség. 

Az érintett útszakaszon 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.  

A fentiekre figyelemmel a Teleki László utcában az Áprily Lajos utca irányából a 

Szent Imre utcai kereszteződés irányába történő egyirányú forgalmi rend 

bevezetését javaslom 2015. július 15. napjától.   

 

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

elfogadását. 

 

Kecskemét, 2015. március 31. 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

 alpolgármester  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2015. (IV. 28.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomtechnikai döntések 

 

A Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 13138-2/2015. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

1. A Bizottság úgy dönt, hogy a Teleki László utcában az Áprily Lajos utca irányából a 

Szent Imre utcai kereszteződés irányába egyirányú forgalmi rendet vezet be 2015. 

július 15. napjától.  

 

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

kezdeményezőt a fenti döntésről értesítse, valamint gondoskodjon a forgalmi rend 

változások bevezetéséről. 

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

Határidő: 2015. július 15.  
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Melléklet a 13138-2/2015. számú előterjesztéshez 

 

 

Teleki László utca  

 

 
 

 

 

 


