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Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere  

Ügyiratszám: 13126-3/2015. 
Ügyintéző : Takács Péter  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2015. szeptember 22-én 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:  

 

 

I. A Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság a 147/2012. 

(XI. 27.) VVKB. számú határozata 1. pontjában döntött a Jókai utca Erdősi Imre utca 

és Mihó utca közötti szakaszán 30 km/h sebességkorlátozás bevezetéséről.  

 A döntés a Jókai utca 11. szám alatt lévő Békabölcsi Családi Napközihez érkező 

gyermekek biztonságának javítása érdekében született.  

 Az eltelt időben szerzett tapasztalatok alapján az állapítható meg, hogy az 

intézményhez érkezők száma nem számottevő, ugyanakkor a sebességkorlátozás 

jelentősen lelassítja az amúgy nagy forgalmú úton közlekedő járműveket, így 

csökkenti az út áteresztő képességét.   

 A Jókai utca vonalvezetése biztonságosan teszi lehetővé az 50 km/h sebességgel 

történő közlekedést, továbbá az úton nincs olyan veszélyhelyzet, mely miatt 

sebességkorlátozás lenne indokolt.  

  

 A fentiekre tekintettel a Jókai utca Erdősi Imre utca és Mihó utca közötti 

szakaszán a 30 km/h sebességkorlátozás megszüntetését javaslom 2015. november 

1. napjától.  

 

II. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem 

Háziorvosi Oktató Központja kezdeményezte, hogy a Nyíri út 63. szám alatt működő 

háziorvosi rendelőnél a háziorvosok munkához használt járművei részére 

hétköznapokon a rendelési időben 7:00-17:00 óra közötti időtartamra kerüljön 

kijelölésre egy-egy parkolóhely.  

A háziorvosok a rendelési időben gyakran házhoz mennek, majd visszatérve nem 

találnak a rendelőhöz közel parkolóhelyet, így jelentős időveszteséget szenvednek el.  
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A Nyíri út 63. szám előtt a tűzoltási felvonulási terület biztosítása érdekében várakozni 

tilos tábla van elhelyezve, ettől 50 méterre a Március 15. utca 108. szám előtt található 

egy 7 férőhelyes parkoló.  

 

A kérelemnek megfelelően a háziorvosi rendelőhöz legközelebb eső területen, a 

Március 15. utca 108. szám előtt javaslom „Várakozni tilos” „Hétköznapokon 

7:00-17:00” „Kivéve engedéllyel” jelzőtábla elhelyezésével a háziorvosok 

munkához használt járművei részére kettő parkolóhelyet 2015. november 1. 

napjától biztosítani.  

 

 

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

elfogadását. 

 

 

Kecskemét, 2015. augusztus 28.  

 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

 alpolgármester  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2015. (IX. 22.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomtechnikai döntések 

 

A bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 13126-3/2015. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy 2015. november 1. napjától a Jókai utca Erdősi Imre utca 

és Mihó utca közötti szakaszán a 30 km/h sebességkorlátozást megszünteteti.  

 

2. A bizottság úgy dönt, hogy 2015. november 1. napjától a Nyíri út 63. szám alatt lévő 

háziorvosi rendelőben dolgozó háziorvosok munkához használt járművei részére kettő 

várakozóhelyet a Március 15. utca 108. szám előtt lévő parkoló területen „Várakozni 

tilos” „Hétköznapokon 7:00-17:00” „Kivéve engedéllyel” jelzőtábla elhelyezésével 

biztosít.  

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

Határidő: 2015. november 1.  

 

3. A bizottság felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a 

kezdeményezőket a fenti döntésekről értesítse.  

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

Határidő: 2015. október 10.  
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Melléklet a 13126-3/2015. számú előterjesztéshez 

 

 

 

I. Jókai utca  
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II. Nyíri út 63.  

 

 

 

 
 

 


