
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Tanácsnoka 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

 

2017. április 25-én  

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Közúti forgalomszabályozási döntések  

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda, Öveges László irodavezető 

 Városüzemeltetési Osztály, Dr. Orbán Csaba 

osztályvezető 

  

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 

Döntési változatok száma: 1 

Melléklet: -- 

Véleményezésre megkapta: -- 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  -- 

  

Megtárgyalta: -- Határozat száma: -- 

  

  

  

Törvényességi észrevételem nincs.  

 Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

Tanácsnoka 

Ügyiratszám: 7007-4/2017.  

Ügyintéző : Takács Péter  
 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2017. április 25-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. melléklet 6.1.4. pontja értelmében a Tisztelt Bizottság dönt.  

 

A elmúlt idők tapasztalatai, lakossági visszajelzései alapján megállapítható, hogy a 

Kecskemétet körülölelő elkerülő utak ellenére a helyi önkormányzati utakat egyre nagyobb 

számban veszik igénybe teherautók. A nagyméretű járművek közlekedése zavarja a lakók 

nyugalmát, a helyi közutak indokolatlan igénybevétele felgyorsítja az utak burkolatának 

leromlását.  

 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) 

KM rendelet mellékletében szereplő Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzat 

(továbbiakban: FMSZ) vonatkozó előírása szerint: 

„34.1. Járművek (egyes járműfajták) behajtásának tilalmát abban az esetben lehet elrendelni, 

ha azt 

a) a forgalom biztonsága vagy egységesítése, 

b) a környezet védelme, 

c) az út állapotának megóvása 

indokolja. 

A tilalom bevezetése esetén az átmenő forgalom részére megfelelő tehermentesítő utat kell 

biztosítani.” 

 

 

https://uj.jogtar.hu/#lbj54id1490881459181fae2
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„34.5. Ha a 34.1. pontban említett szempontok a behajtási tilalom elrendelését teszik 

indokolttá, de nem célszerű megtiltani azoknak a járműveknek a forgalmát, amelyek úti célja 

az érintett úton van, a járművek behajtását a KRESZ 14. § (3), (4) és (11) bekezdésében 

említett kiegészítő táblák alkalmazásával kell lehetővé tenni. A 34.1. pontban elrendelt 

korlátozás alól a közút kezelője eseti behajtási hozzájárulással felmentést adhat a 

korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkező, vagy oda (onnan) áruszállítást 

végző természetes személy vagy jogi személy részére.” 

 

2017. február 28-án a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint az országos közutak 

kezelője képviselőjének részvételével egyeztetést tartottunk.  

Az egyeztetésen elhangzott javaslatoknak megfelelően a helyi közúthálózatot igénybe 

vevő tehergépjárművek számának korlátozása érdekében az országos közútról leágazó 

helyi közutak forgalmi rendjét az alábbiak szerint javaslom 2017. május 30. napjától 

módosítani.  

 

445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő úton lévő utak  

Tehergépkocsival behajtani tilos:  

- Vacsi köz 

- Kaffka Margit utca 

Tehergépkocsival behajtani tilos kivéve áruszállítás 

- Békéscsabai út  

- Klebelsberg Kunó utca (volt Mészöly Gyula utca)  

 

54. sz főút Kecskemét-Soltvadkert-Sükösd úton lévő utak 

Tehergépkocsival behajtani tilos kivéve áruszállítás 

- Búzakalász utca  

 

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

elfogadását. 

 

Kecskemét, 2017. március 30.  

 

 

 

 Sipos László  

 tanácsnok  

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2017. (IV. 25.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

A bizottság megtárgyalta Sipos László tanácsnok 7007-4/2017. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy 2017. május 30. napjától a 445. sz. főút Kecskemét északi 

elkerülő úthoz csatlakozó Vacsi köz és Kaffka Margit utca vonatkozásában a 

tehergépkocsival történő behajtást megtiltja, a Békéscsabai út és Klebelsberg Kunó 

utca (volt Mészöly Gyula utca) vonatkozásában az áruszállítás kivételével a 

tehergépkocsival történő behajtást megtiltja; az 54. sz főút Kecskemét-Soltvadkert-

Sükösd úthoz csatlakozó Búzakalász utca vonatkozásában az áruszállítás kivételével a 

tehergépkocsival történő behajtást megtiltja. 

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2017. május 30.  

 

 

 


