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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 Kecskeméti Rendőrkapitányság Vezetője kezdeményezte, hogy a Kecskemét, Mátyási u. 2. 

számú épület előtt található három parkolóhely a Belügyminisztérium kizárólagos 

használatára kerüljön kijelölésre. A Mátyási utcában található a Kecskeméti Járási Ügyészség, 

valamint a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, mely intézményeknél a 

rendőrkapitányság munkatársai hivatalos ügyintézés céljából rendszeresen megjelennek. 

Jelenleg a szolgálati járművek szabad parkolóhely hiányában szabályosan nem tudnak 

megállni, mely a feladat ellátásukat akadályozza.  

 

Az egyirányú forgalmi útként kijelölt Mátyási utcában az út jobb oldalán találhatók változó 

kiosztású várakozóhelyek. Az utca első szakaszán a BV Intézet és a Bíróság kivételével tilos a 

várakozás, majd a 3. szám alatt lévő ingatlan megközelítése miatt 15 méter hosszon tilos a 

várakozás, ezt követően egy háromállásos várakozóhely található, majd az 1. számú ingatlan 

megközelítésének biztosítása érdekében tilos a megállás. Az utca Rákóczi út felöli végénél 10 

méter hosszon rakodóhely van kialakítva, mely a pékség áruellátását biztosítja. 
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A kérelemben foglaltak szerint a Mátyási u. 2. szám előtt található három várakozóhely  

Belügyminisztérium szolgálati járműveinek kizárólagos használatára történő kijelölését 

javaslom 2016. április 15. napjától.  

 

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

elfogadását. 

 

Kecskemét, 2016. február 29.  

 

 

 

 Sipos László  

 tanácsnok  



4 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2016.(III. 22.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

A bizottság megtárgyalta Sipos László tanácsnok 3751-8/2016. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy a Mátyási u. 2. szám előtt található három várakozóhelyet 

a Belügyminisztérium szolgálati járművei kizárólagos használatára 2016. április 15. 

napjától kijelöli.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2016. április 15.  

 

2. A bizottság felkéri Sipos László tanácsnokot, hogy a kezdeményezőket a fenti 

döntésről értesítse.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2016. április 5.  
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Melléklet a 3751-8/2016. számú előterjesztéshez 

 

 

 

I. Mátyási u.  

 

 

 


