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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. melléklet 6.1.4. pontja értelmében a Tisztelt Bizottság dönt.  

A fentiekre tekintettel az elmúlt időszakban beérkezett kérelmek alapján indokolt az alábbi 

közút forgalmi rendjének felülvizsgálata: 

 

A Czollner közben lévő Univer ABC környezetében parkoló járművek miatt a Tinódi 

utcába történő be-, illetve kikanyarodás nehézkes, balesetveszélyes.  

 

Az élelmiszeráruház parkolója a Tinódi utca, illetve a Czollner köz irányából is 

megközelíthető.  A Tinódi utcai bejárat a Czollner közi kereszteződéstől 3 méteres 

távolságban került kialakításra. A parkoló bejáratával szembeni úttesten várakozó 

járművek az útkereszteződés keresztmetszetét leszűkítik, ezért zavarják a manőverek 

biztonságos végrehajtását.  

 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 

(XII. 21.) KM rendelet mellékletében szereplő Forgalomszabályozási Műszaki 

Szabályzat (továbbiakban: FMSZ) 35.1 pontja szerint: „Megállási, illetve várakozási 

tilalmat olyan helyen kell elrendelni, ahol a részben, vagy teljes egészében az úttesten 

megálló (várakozó) jármű a forgalomban jelentős fennakadást okozna. Megállási vagy 

várakozási tilalom elrendelésénél figyelmet kell fordítani a tilalom alá eső terület 

közelében lévő várakozási lehetőségekre. Megállási tilalom hatálya alól sem 

kiegészítő táblával, sem más módon kivétel nem adható.” 
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A helyi adottságok figyelembevételével a Tinódi utcában az élelmiszeráruház 

parkolójának bejáratával szemben 15 m hosszon javaslom a megállás megtiltását 

2017. április 15. napjától.  

 

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

elfogadását. 

 

Kecskemét, 2017. március 3.  

 

 

 

 Sipos László  

 tanácsnok  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2017. (III. 28.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

A bizottság megtárgyalta Sipos László tanácsnok 3703-3/2017. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy 2017. április 15. napjától a Tinódi utcában az 

élelmiszeráruház parkolójának bejáratával szemben 15 m hosszon a megállást 

megtiltja.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2017. április 15.  

 

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

döntésekről értesítse.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: azonnal 
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Melléklet a 3703-3/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

 

Tinódi u.  

 

 

 


