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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:  

 

 

 A Rákóczi úti vállalkozók képviselője indítványozta, hogy vállalkozások zavartalan 

árufeltöltésének biztosítása érdekében a Rákóczi út páros és páratlan oldalán kerüljön 

kijelölésre egy-egy rakodóhely.  

 

2015. április 14-én az érintettek részvételével egyeztetésre került sor, melynek 

keretében feltárásra kerültek a vállalkozások rakodási igényei. Az egyeztetésen 

javaslat született a rakodóhely tényleges elhelyezésére az alábbiak szerint: 

- páratlan oldalon lévő Félegyházi Pékség, a korábbi bankfiók, továbbá gyorsétterem, 

illetve egyéb vállalkozások rakodási igényeinek kielégítése érdekében a Mátyási 

utcában 10 m hosszon; 

- páros oldalon könyváruház, patika, virágbolt, étterem, továbbá a Frangepán sétányon 

működő egyéb vállalkozások rakodási igényeinek kielégítése érdekében a Hajdú utca 

és Wesselényi utca közötti szakaszon a Rákóczi út 8. szám alatt lévő kapubejáró 

környezetében 10 m hosszon. 

 

Az egyeztetésen elhangzott javaslat elfogadása esetén a rakodási igények kielégítése 

térben összevontan, a fizetős parkolási övezetben minimális számú várakozóhely 

megszüntetése mellett válik lehetővé.   
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Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 

(XII. 21.) KM rendelet mellékletét képző Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzat 

(továbbiakban: FMSZ) 35.2. pontja szerint: 

„Várakozási tilalom elrendelhető olyan helyen is, ahol az a rakodási tevékenység 

érdekében szükséges. A rakodóhelyek kijelölésénél törekedni kell arra, hogy a 

rakodási igények kiszolgálása összevontan egy, a lehetséges legrövidebb 

rakodóhellyel legyen megoldva. Rakodóhelyet nem szabad kijelölni olyan helyen, ahol 

jogszabály előírásából következően megállási tilalom van érvényben.” 

 

A fentiek alapján a Rákóczi úton a rakodási igények biztosítása érdekében a 

Mátyási utcában a Rákóczi úti kereszteződésnél lévő várakozóhelyeken 10 méter 

hosszon 8-18 óra közötti időben, továbbá a Rákóczi út 8. számú ingatlan 

kapubejárójától 10 m hosszon időbeli korlátozás nélkül rakodóhely kijelölését 

javaslom. A forgalmi rend módosítását 2015. július 1. napjától javaslom 

bevezetni. 

 

 

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

elfogadását. 

 

 

Kecskemét, 2015. május 4.  

 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

 alpolgármester  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2015. (V. 26.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomtechnikai döntések 

 

A Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 11522-7/2015. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

1. A Bizottság úgy dönt, hogy a Rákóczi úton a rakodási igények biztosítása érdekében a 

Mátyási utcában a Rákóczi úti kereszteződésnél lévő várakozóhelyeken 10 méter 

hosszon 8-18 óra közötti időben, továbbá a Rákóczi út 8. számú ingatlan 

kapubejárójától 10 m hosszon, a meglévő várakozóhelyeken, időbeli korlátozás nélkül 

rakodóhelyeket jelöl ki 2015. július 1. napjától. 

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

Határidő: értelemszerűen  

 

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

kezdeményezőket a fenti döntésről értesítse.  

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

Határidő: 2015. június 15.  
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Melléklet a 11522-7/2015. számú előterjesztéshez 

 

 

I. Rákóczi út  

 

 

 

 


