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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2015. október 20-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:  

 

 

I. A Csabay Géza körúton a volt kórház bejárata előtti szakaszon 30 km/ó 

sebességkorlátozás került évekkel korábban bevezetésre, figyelemmel a beteg és 

mentő forgalomra, valamint a szomszédos épületben működő óvodára. 

 Az Izsáki úti kórház a Nyíri útra átköltözött, az óvoda jelenleg nem működik.  

  

 Figyelemmel arra, hogy a sebességkorlátozás elrendelésének indokai már nem 

állnak fenn, ezért javaslom a sebességkorlátozás 2015. november 15. napjától 

történő megszüntetését.  

 

 

II. A Tizedes utcai lakosok kérték az érvényben lévő várakozási tilalom megszüntetését.  

 

A tilalom elrendelésének oka - melyre szintén a lakók kérésének megfelelően került 

sor - az volt, hogy a lakóutcában járművekkel úgy várakoztak, hogy az ott lakók az 

ingatlanjaikat nem tudták megközelíteni. 

A Tizedes utca és a környezetében lévő utaknak a fizető övezetbe sorolásával a 

probléma megszűnt.  
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 Figyelemmel arra, hogy a várakozási tilalom elrendelésének indokai már nem 

állnak fenn, ezért javaslom a várakozási tilalom 2015. november 15. napjától 

történő megszüntetését.  

 

III. 2015. október 15-én elkezdődött a Kuruc körút 2 x 2 sávos úttá történő átépítése. Az 

építkezés az előzetes információk szerint 2015. december 31-ig tart. Az útépítés 

egyben jelentős forgalomkorlátozással is jár.  

A körút fejlesztéséhez kapcsolódóan a hatásterület forgalmi rendjének 

felülvizsgálatára külső szakértő bevonásával tanulmány készül. A tanulmány célja 

annak bemutatása, hogy a Kuruc körút fejlesztése milyen hatást gyakorol a Batthyány 

utca - Katona J. tér - Csányi J. körút - Bem utca - Kuruc körút - Erzsébet körút - Mezei 

utca - Horváth D. körút által határolt terület úthálózatának forgalmára, illetve ebből 

adódóan milyen további forgalomszabályozási beavatkozások válnak szükségessé. 

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság a tanulmány elkészültét 

követően, az abban foglaltak alapján döntsön a hatásterületen lévő utak végleges 

forgalmi rendjének kialakításáról.  

A döntésig az átmeneti közlekedési viszonyokra tekintettel a Czollner téren a 

kétirányú forgalmi rend visszaállítását javaslom az alábbiak szerint: 

- a Kanyar utcai kereszteződésnél létesített járdaszigetet meg kell hosszabbítani, 

az úttest teljes szélességében át kell vezetni azzal, hogy a vízelvezetést a tér felöli 

szegély mellett is biztosítani kell; 

- a burkolati jeleket fekete ráfestéssel kell érvényteleníteni; 

- az ideiglenes forgalmi renddel ellentétes értelmű jelzőtáblákat le kell szerelni.  

A forgalmi rend ideiglenes visszaállítását 2015. november 1. napjától javaslom 

bevezetni.  

 

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

elfogadását. 

 

 

Kecskemét, 2015. október 14.  

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

 alpolgármester  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2015. (X. 20.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomtechnikai döntések 

 

A bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 29734-1/2015. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy 2015. november 15. napjától a Csabay Géza körúton a 30 

km/ó sebességkorlátozást megszünteti. 

 

2. A bizottság úgy dönt, hogy 2015. november 15. napjától a Tizedes utcában a 

várakozási tilalmat megszünteti. 

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

Határidő: 2015. november 15.  

 

3. A bizottság úgy dönt, hogy 2015. november 1. napjától a Czollner téren ideiglenesen a 

kétirányú forgalmi rendet visszaállítja azzal, hogy a Kanyar utcai kereszteződésnél a 

forgalomcsillapító és a gyalogosok közlekedését elősegítő járdaszigetet az úttest teljes 

szélességében kiépíti.  

 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester  

Határidő: 2015. november 1. 
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Melléklet a 29734-1/2015. számú előterjesztéshez 

 

 

 

I. Csabay Géza körút  
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II. Tizedes utca  
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III. Czollner tér  

 

 

 


